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Sammanfattning 

Detta är en studie riktad mot hållbarhetsarbete i förskolan. Syftet med studien är att undersöka barns 

intraaktioner i återbrukande praktiker och med återbruksmaterial, vilket har genomförts genom analys 

av tidigare forskning kring ämnet samt analys av empiriskt material insamlat på en Grön Flagg-

förskola i Stockholm. Studien har en kvalitativ etnografisk ansats med fotografier, observationer och 

gåturer som insamlingsmetoder. Det insamlade materialet har sedan analyserats med hjälp en 

materiell-diskursiv analysmetod, som grundar sig i Barads agentiskt realistiska teoribildning. I denna 

studie påvisas materialiteters och diskursers ömsesidiga påverkan på hur fenomen skapas – i detta fall 

hur fenomenet barn som främjare för hållbar utveckling blir till. Vi har observerat hur de olika 

hållbarhetsinriktade materialiteter och diskursiva föreställningar som barnen sammanflätades med i 

olika intraaktioner gjorde det möjligt för barnen att bli delaktiga i miljörörelsen på förskolan. Eftersom 

det inte endast är undervisning och diskussioner om hållbar utveckling som avgör vilken delaktighet 

barnen får i miljörörelsen, utan även miljö och material, är vår slutsats att den pedagogiska miljön 

måste utformas på ett medvetet sätt där barn ges möjlighet att intraagera med materialen.  
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Förord 

Denna uppsats har uppkommit i ett sammanhang av sammanlänkade möten, handlingar och relationer. 

Det är en uppsats som är skriven som ett examensarbete i sista terminen förskollärarprogrammet, och 

vi författare har insett att utan alla de kurser, all den kurslitteratur och alla de lärare som vi haft under 

årens gång hade texten inte kunnat utformas som den gjorts. Vi är oerhört glada att vi har fått ta del av 

all denna kunskap och vara med och skapa ny kunskap. 

Vi vill först och främst tacka Karin Hultman för att hon har visat oss den posthumanistiska 

världsbilden och hjälpt oss att formulera vår nyfikenhet om hållbar utveckling till att bli denna studie. 

Vi vill även tacka våra lärare som har varit med och presenterat forskningsfältet hållbar utveckling för 

oss: Cecilia Caiman, Bodil Halvars och Anna Carin Nyberg. Under processen då denna uppsats har 

skrivits har våra medstudenter, Caroline Abrahamsson och Maria Franson, funnits där för oss och 

hjälpt oss att lyfta vår text med sina konstruktiva idéer och skarpa hjärnor och det är vi väldigt glada 

för. Framför allt vill vi även ge en stor eloge till vår handledare Hillevi Lenz Taguchi för allt stöd, 

konstruktiv kritik och förståelse för vad vi velat genomföra. Vi har lärt oss mycket av dig! 

Vi två författare vill även visa vår uppskattning för varandra. Utan den ena och den andras ständiga 

stöd och idéer hade denna text inte sett ut som den gör idag. Vi har varit sammanflätade och 

ömsesidigt beroende av varandras erfarenheter och ord. Men de största tacken måste ändå riktas till 

alla de olika materialiteter som varit en del av arbetsprocessen. Tack till förskolan med alla pedagoger 

och barn; tack till förskolans rum och återvinningscontainrar; tack till alla datorer i datorsalarna och de 

programvaror som använts under skrivprocessen; och framför allt tack till fikabrödet som bidragit med 

energi och glädje! 
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Inledning 

“Källsorterar du?” är en fråga som kan låta dömande, skuldbeläggande, men vi har en moralisk 

skyldighet i samhället att ta vara på vårt avfall på rätt sätt. Det finns föreställningar om hållbar 

utveckling som kan kännas tunga och påtvingande, men som samtidigt är viktiga för att en förändring 

ska ske. Våra handlingar och vad vi gör – vårt görande – spelar roll och i samspel med 

källsorteringsmaterialet har vi möjlighet att bli miljömedvetna människor. Vi som skrivit denna 

uppsats har ofta fått höra att vi måste öka medvetenheten och engagemanget för miljön för att bevara 

våra resurser och det är ett laddat ämne att diskutera. Redan i förskoleverksamheten påtalas behovet av 

att vara medveten kring hållbarhet. I egenskap av blivande förskollärare frågar vi oss hur vi kan förstå 

och förhålla oss till de allra yngsta människorna i samhället när det gäller dessa frågor? 

Föreställ er en återvinningsstation för inomhusbruk. Det är ofta enkla kärl med lock i plast och med 

tydliga instruktioner som visar vad som får slängas i kärlet. Kanske är det utformningen på kärlet och 

instruktionerna som gör att vi helt enkelt öppnar locket och slänger rätt material på rätt plats. Hade en 

vanlig soptunna stått tillgänglig istället för återvinningsstationen så hade vi slängt alla sopor på samma 

ställe. Det betyder att vi är beroende av stationen för att bli subjekt som kan källsortera. Samtidigt är 

stationen beroende av oss som skapar den, ställer fram den och medvetet använder den på uttänkt sätt. 

Ofta ser vi den här formen av erbjudande till miljömedvetenhet i miljöer där vuxna vistas, men hur kan 

det se ut i en förskolemiljö där barnen utgör flest mängd deltagare? 

Den här studien har vuxit fram i ett sammanhang där hållbarhetsfrågor är aktuella och från många håll 

ses som livsviktiga att ta upp redan i förskolan (Davis & Elliott 2009; Moss 2010; Engdahl & 

Rabusicová 2011; Pramling Samuelsson 2011; Mackey 2012 m.fl.). Föreningen Håll Sverige Rent 

(HSR) har tillsammans med kommuner runt om i Sverige arbetat aktivt med att Grön Flagg-certifiera 

förskolor och skolor, vilket innebär att förskolor tar del av och använder sig av de didaktiska verktyg 

som HSR erbjuder för att göra barnen delaktiga i ett hållbarhetsarbete. I den här studien undersöks hur 

återbrukande praktiker och material i en Grön Flagg-certifierad, miljömedveten förskola kan se ut och 

hur barn i samspel med dessa får möjlighet att bli delaktiga i hållbarhetsarbetet. 

Studiens specifika fokus ligger på hur återvinningsstationer och återbrukande praktiker på en förskola 

används när barn möter dem samt hur barnen påverkas av dem. Idén att titta på just material i 

förskolan kom bland annat från Hultmans avhandlingskappa Barn, linjaler och andra aktörer (2011). 

Vi blev fascinerade av hur tydligt Hultman, med hjälp av exempel ur sina observationer, lyfter fram 

hur anspråkslösa ting kan bli kraftfulla aktörer som på ett väldigt effektfullt sätt kan påverka oss. Vår 

studies inriktning trädde fram i brytpunkten där dessa två intressen möttes: vårt engagemang för 

hållbar utveckling samt vår nyfikenhet för tingens makt. Ett konstaterande som vi kunnat göra efter att 

ha gått igenom tidigare forskning om ämnet är att det saknas forskning om hållbarhetsfrågor med 

annat fokus än samspelet mellan människor. Att studera hur barn och material samspelar är intressant 

ur ett vidare didaktiskt perspektiv eftersom en ökad förståelse för materialets betydelse i verksamheten 

ger konsekvenser för hur vi tänker när vi planerar den pedagogiska verksamhetens inredning, här i ett 

hållbarhetstänk. 

För att kunna studera mötet mellan barn och återvinningsstationer har vi tagit hjälp av en av de 

teoretiker som är centrala inom den forskning som särskilt undersöker betydelsen av materia och ting 
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för hur vi tänker och gör: Karen Barad (2003; 2007) och det teoretiska perspektiv som hon kallar 

agentisk realism. I denna teori får vi tillgång till det begreppsliga verktyget intraaktion, som till 

skillnad från interaktion syftar på samspelet mellan olika sorters materialiteter, inte bara mellan 

människor (Barad 2007, s. 441). I detta teoretiska perspektiv ses alla former av materialiteter som 

aktiva, som påverkande och som gör någonting med alla andra materialiteter de möter. Det är inte bara 

människan som går att betrakta som aktiv, utan människor och materia blir tillsammans aktiva i 

intraaktion med varandra. Detta har möjliggjort för en analys kring det ömsesidiga samspelet mellan 

barn och återvinningsstationer. 

För att förstå mer om och kunna undersöka barns intraaktion med miljö och material med fokus på 

hållbar utveckling har vi för denna studie valt att dels analysera den tidigare forskning som gjorts om 

förskolan med fokus på hållbar utveckling med ett agentiskt teoretiskt perspektiv, dels att vända oss 

till en förskola som medvetet valt att arbeta med hållbar utveckling och där direkt empiriskt analysera 

barns relation till återvinningsstationer.  

Hållbar utveckling 

Kommittén för utbildning för hållbar utveckling (2004) beskriver att begreppet hållbar utveckling 

växte fram under slutet på 1900-talet och fick sin spridning i och med Brundtlandskommissionen 1987 

(i Kommittén för utbildning för hållbar utveckling 2004). Där definieras hållbar utveckling som 

utveckling som “tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillfredsställa sina behov” (ibid.). Detta kan givetvis tolkas på olika sätt, i synnerhet eftersom orden 

tillfredsställd och behov har många olika definitioner. Begreppet hållbar utveckling har bland annat 

kopplats till både bevarande av miljö och ekonomisk tillväxt, men enligt Kommittén för utbildning för 

hållbar utveckling (2004) bör begreppet utgå från en helhetssyn på samhällets ekonomiska, sociala och 

miljömässiga förhållanden och processer. Begreppet innehåller med andra ord flera dimensioner av 

hållbarhet.  

Efter att ha studerat tidigare forskning om hållbar utveckling och hur man arbetar kring det i förskolan 

har vi kommit fram till att det i första hand är konkreta handlingar för att bevara naturen och hjälpa 

barnen att vara en del av ett naturligt kretslopp som understryks i förskolepraktiker och forskningen 

om dem. När vi i hädanefter använder begreppet hållbar utveckling i uppsatsen avser vi i första hand 

de miljömässiga aspekterna av hållbarhet eftersom det är de diskurserna och praktikerna som tycks 

vara starkast inom förskolans verksamhet med barnen. 

När vi i denna studie talar om återvinning och återbrukande praktiker syftar vi på flera olika sätt att 

återvinna och återbruka som vi stött på under forskningen på förskolan. Vi har observerat hur barn 

både inomhus och utomhus möter olika former av återvinningsstationer: inomhus har barnen lådor för 

material som kan återbrukas i verksamheten av barnen själva, exempelvis papper och kartongbitar. 

Inomhus finns även hinkar med papperspåsar i och små lådor där matrester kastas för återvinning; en 

del återbrukas som mat till förskolans hönor som bor i en inhägnad på gården och en del slängs i en 

kompost för att bli biogas. Det finns även lådor för material av plast, papper, glas, metall och papp 

som ska tas med till en större återvinningsstation utomhus, en kort promenad bort. Vi har i denna 

studie valt att kalla alla specifika materialiteter där diverse ting slängs i syfte att återbrukas för 

återvinningsstationer, och detta handlande kallar vi återbrukande praktiker. 
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Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att, med ett agentiskt realistiskt perspektiv, undersöka barns intraaktioner i 

återbrukande praktiker och med återbruksmaterial. Detta har vi studerat dels i tidigare 

förskoleforskning som har fokus på hållbar utveckling, dels på en förskola med Grön Flagg där 

pedagogerna medvetet valt att arbeta tillsammans med barnen kring hållbar utveckling. För att kunna 

undersöka detta har fyra frågeställningar formulerats: 

 Hur kan barns intraaktioner med material förstås i den tidigare förskoleforskningen om hållbar 

utveckling? 

 Vad händer i intraaktionerna mellan barn och återvinningsstationer i förskolan? 

 Hur blir barn till som hållbarhetsfrämjande individer i förskolan? 

 Får barnen möjlighet till kritiskt tänkande om hållbarhet i förskolans vardagliga arbete kring 

hållbar utveckling? 

Uppsatsens disposition 

Denna uppsats inleds med en genomgång av vårt teoretiska perspektiv, den posthumanistiska teorin 

agentisk realism. Där ger vi en förklaring av perspektivets bakgrund och presenterar teoretiska 

begrepp som är centrala för denna studie. Vi har gjort ett aktiv val att placera stycket om teoretiskt 

perspektiv före stycket om tidigare forskning i uppsatsens disposition eftersom den teoretiska 

utgångspunkten är central för vår studie. Det krävs en förståelse för den syn på barn, ting och agens 

som posthumanismen bidrar med för att förstå varför vi valt att formulera den teoretiskt färgade 

forskningsfrågan som vi gjort. 

Därefter presenterar vi tidigare forskning som behandlar hållbart utvecklingsarbete i förskolan. I denna 

del har vi även skrivit fram en analys av den tidigare forskningen ur ett agentiskt realistiskt perspektiv. 

Syftet med det är att vi är intresserade av hur samspelet mellan barn och andra materialiteter framställs 

och uppmärksammas i tidigare forskning kring hållbar utveckling, samt för att kunna synliggöra vilka 

aspekter vår studie lyfter fram som kanske inte varit centrala i annan forskning. Studiens första 

frågeställning, som rör tidigare forskning, har vi därmed valt att besvara redan i detta stycke. 

Detta efterföljs av vårt metodavsnitt där vi förklarar hur vi gått till väga när vi genomfört vår studie: 

forskningsansats, insamlingsteknik, databearbetningsmetod, urval, genomförande och analysmetod. 

Här diskuteras även våra forskningsetiska överväganden och hur vi förhållit oss till studiens kvalitet. 

Vi presenterar sedan våra forskningsresultat och genomför en analys av dem under rubriken Resultat 

och analys. I detta stycke utgår vi från de sista tre frågeställningarna som inte rör tidigare forskning. 

Här alternerar vi mellan att skriva ut exempel från våra observationer och att skriva fram analyser av 

dessa. Till att börja med har vi tittat på olika hållbarhetsinriktade materialiteter på och kring förskolan 

och försökt analysera hur de intraagerar med barnen. Sedan har vi lyft fram de olika diskurser som 

kommer till uttryck i situationen. Vi diskuterar även hur kritiskt tänkande för hållbar utveckling 

behandlas i förskolans hållbarhetsarbete. Detta sammanfogas till en materiell-diskursiv analys. 
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I det sista stycket, Diskussion, sammanfattar vi våra resultat och kopplar dem till våra frågeställningar. 

Här diskuterar vi de resultat vi fått, drar slutsatser och reflekterar kring hur detta skulle kunna bidra till 

fortsätt forskning om ämnet. 

Teoretiskt perspektiv 

Den agentiska realismen 

Denna uppsats utgår från ett posthumanistiskt perspektiv1, i första hand Karen Barads (2003) 

förgrening av posthumanism som hon kallar agentisk realism. Agentisk realism lämpar sig särskilt väl 

för att studera relationer mellan mänskliga handlingar, mänskligt tänkande, föreställningar och 

konkreta material och miljöer. I denna teori är nämligen tänkande och materialitet skapade i en 

ömsesidig relation, och tillsammans producerar de kraft, förändring och lärande i olika händelser 

(Barad 2003, ss. 829; Lenz Taguchi 2012, s. 14). Vi har även utgått från Karin Hultmans 

avhandlingskappa Barn, linjaler och andra aktörer (2011) som är samstämmig med den agentiska 

realismens syn på materialiteter. 

Den agentiska realismen är en teori som har sin grund i posthumanismens erkännande av 

ickemänskligt material som aktiva agenter i tillvaron. Det som skiljer agentisk realism från andra 

posthumanistiska teorier är att Barads (2007, s. 32) teori särskilt betonar vikten av att inte ta relationen 

mellan mänskligt och ickemänskligt material för givet. I agentisk realistisk teori ses varat och 

kunskapsskapandet som sammanflätade och beroende av varandra. Materialiteter är delaktiga i 

kunskapsskapande processer och nya materialiteter uppstår även i samband med att ny kunskap skapas 

(Lenz Taguchi 2012, s. 14). I relation till hållbar utveckling kan det förstås som att kunskap om 

miljöförstöring och om att arbeta för hållbar utveckling har uppstått ur materialiteterna av ett 

nedsmutsat jordklot. Samtidigt har nya materialiteter så som återvinningsstationer skapats ur denna 

kunskap och dessa föreställningar, vilket i ett agentiskt realistiskt perspektiv ses som ett sammanflätat, 

ömsesidigt beroende. Återvinningsstationer samt föreställningar och samtal om hållbar utveckling 

skulle inte finnas utan en pågående miljöförstöring, och föroreningen av jordklotet skulle heller inte 

existera utan de olika miljöförstörande materialiteter och skadliga föreställningar som satt sina spår 

under flera decennier. Miljörörelsen för ett renare jordklot är på ett sätt beroende av miljöförstörelsen 

och på så vis är kunskap och materialitet beroende av varandra. 

Teoretisk bakgrund 

För att i full utsträckning kunna förstå den agentiska realismen och den mer övergripande 

posthumanistiska teori som agentisk realism bottnar i behövs först en kort genomgång av de teorier 

den är baserad på. Posthumanismens sätt att ta sig an och diskutera vår världsbild har nämligen sitt 

ursprung ur poststrukturalismen och den språkliga vändningen (Lenz Taguchi 2014, s. 49). I och med 

denna teoretiska vändning, som föregår den agentiska realismen, riktas uppmärksamheten mot 

                                                      
1 Posthumanismen har uppkommit ur en kritik mot föreställningen om en autonom och självständig människa. Det är ett 

paraplybegrepp för en mångfald av teorier. Posthumanismen menar att människan inte står för sig själv utan existerar 

sammanflätat med ickemänniskor (Hultman 2011, s. 20-21). 



6 

 

språkets inneboende värderingar och normer, samt mot hur språket formar den värld vi lever i och hur 

vi förstår oss själva. Lenz Taguchi (2014, s. 56-60) sammanfattar detta, med hänvisning till Foucault2 

som att allt är språk; det vi kan veta och förstå om oss själva och världen är det som går att uttrycka i 

vårt mänskliga språk (Lenz Taguchi 2014, s. 56). Hur vi pratar om verkligheten formar verkligheten. 

Poststrukturalismen fokuserar alltså på språkets skapande kraft. Det mest centrala begreppet inom 

poststrukturalismen är därför diskurs, vilket syftar på just föreställningar och betydelser i det vi säger 

och hur det påverkar vårt handlande samt hur det skapar och omskapar den materiella världen (Lenz 

Taguchi 2014, s. 18). Diskursbegreppet är viktigt även i andra posthumanistiska teorier, men inte lika 

centralt som i poststrukturalismen, där diskurser anses skapa och omskapa världen. Diskurser är 

skiftande och förändrande; en diskurs kan vara dominerande i ett visst sammanhang men kanske inte i 

ett annat (Lenz Taguchi 2012, s. 36). Exempelvis har en diskurs om hållbar utveckling utvecklats 

under lång tid från att ha varit en marginaliserad motståndsdiskurs till att i dagens svenska debatt vara 

en diskurs som skulle kunna bli dominerande. Det betyder med andra ord att alla mer eller mindre tar 

för givet att det är viktigt och självklart att tycka att hållbar utveckling är bra och att politiska beslut 

måste fattas för att uppnå detta, något som än så länge inte har hänt. Man kunna säga att även om 

diskursen om hållbar utveckling är vida förekommande så är de politiska praktikerna inte 

genomsyrade av diskurserna; de har inte omvandlats fullt ut till diskursiva praktiker. Det är sådana här 

dominerande föreställningar i samhället som, enligt poststrukturalismen, anses avgöra hur vår omvärld 

konstitueras, det vill säga skapas, genom att styra och tillhandahålla verktyg för hur vi kan agera i 

olika situationer (Lenz Taguchi 2014, s. 18, 61, 100). Ju mer vi pratar om hållbar utveckling, desto 

självklarare blir det för människor i ett visst samhälle under en viss tid.  

Poststrukturalismen och det vidare samlingsbegreppet posthumanism har gemensamt en syn på 

världen som i ständig tillblivelse och att det inte finns stabila sammanhållna subjekt. Det går alltså inte 

att säga att det finns en fixerad och slutligen definierad värld eller ens ett essentiellt subjekt; vi 

människor blir till, konstitueras och omkonstitueras i mötet med andra materialiteter, och på samma 

sätt blir även materiella ting till på nytt (Lenz Taguchi 2014, s. 49). Även för Barad (2003; 2007) och 

den agentiska realismen är denna förståelse fundamental. Hon beskriver detta som att “materia är 

substans i sin intraaktiva tillblivelse – det är inte ett ting, utan ett görande, ett koagulerande av agens. 

Materia är en stabiliserande och destabiliserande process av iterativ intraaktivitet” (Barad 2003, ss. 

822, vår översättning), det vill säga: materialitet (både mänsklig och ickemänsklig) är i ständigt 

görande; en ständig tillblivelse i intraaktioner; i en process av kontinuerligt omskapande, och kan 

alltså inte tillskrivas någon essentiell kärna. 

I boken In på bara benet (Lenz Taguchi 2014, s. 18) beskrivs hur man inom poststrukturella teorier 

strävar efter att lösa upp dikotomier och kategoriseringar som exempelvis kvinnligt – manligt och 

individ – omvärld. Här skiljer sig den klassiska poststrukturalismen från dagens många olika 

posthumanistiska teorier delvis åt. Inom dessa nya posthumanistiska teoribildningar vill man också 

lösa upp binära uppdelningar, dock inte enbart mellan tidigare givna exempel utan även, och kanske i 

första hand, lösa upp uppdelningen mellan människa – ickemänniska. Hultman (2011, s. 6-8) beskriver 

hur samhällets såväl som forskningens syn på världen är antropocentrisk3 och ständigt främjar och 

undersöker relationer mellan människor. Människan ställs ofta i fokus och framställs som högre 

vetande och med större autonom kraft att agera än andra materialiteter, till exempel djur, natur eller 

alla de ting vi har omkring oss och möter i vår vardag (Åsberg, Hultman & Lee 2012 s. 9-11). I 

                                                      
2 För vidare läsning, se Foucault 1980. 

3 Med ”antropocentrisk” menas ”med människan i centrum”. 
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relation till vårt forskningsfokus kan vi tänka oss att en kompost vanligtvis ses som ett ting som 

människan handlar gentemot och att den är beroende av människan, medan vi enligt ett 

posthumanistiskt agentiskt realistiskt perspektiv skulle säga att även människan är ömsesidigt 

beroende av komposten. Den kan med sin lukt och sin närvaro påverka oss och våra tankar och känslor 

på olika sätt och det är tillsammans med den som vi försöker bli främjare för hållbar utveckling. 

Kritik mot antropocentrism i agentisk realism 

Posthumanistiska teorier, i synnerhet Barads (2007) teori agentisk realism, ifrågasätter den 

dominerande människocentrerade (antropocentriska) marginaliseringen av ickemänskliga 

materialiteter och jobbar mot att förnya, vidga och fördjupa hur vi kan tänka om världen. En 

upplösning av uppdelningen människa – ickemänniska gör det möjligt att se att alla materaliteter, 

människor såväl som ting, kan ”bli” agentiska, det vill säga generera makt i sina relationer med andra 

materiella ting, djur, människor och naturkrafter som väder, vind, värme och så vidare (Barad 2003 i 

Lenz Taguchi 2012, s. 12). Det avgörande inom dessa teoribildningar är att materialiteter i relationer 

också kan påverka och förändra diskurser, inte bara – som i poststrukturalismen – diskurser som 

förändrar materiella världar och människor (Lenz Taguchi 2014). Med andra ord kan materialiteter 

direkt påverka vårt sätt att tänka om något. Det är alltså inte bara vårt tänkande som förändrar världen 

omkring oss, utan även materialiteter förändrar våra föreställningar och våra sätt att tänka. Detta blir 

särskilt viktigt för vår studie eftersom vi vill undersöka hur källsorteringens materialiteter också kan 

påverka hur barn tänker om hållbar utveckling.  

I sin avhandlingskappa Barn, linjaler och andra aktörer (2011) beskriver Hultman en trend där 

forskning tycks följa mellanmänskliga relationer och förbise relationen mellan människor och andra 

materialiteter. Detta stämmer väl överens med den tidigare forskning om hållbar utveckling i förskolan 

som behandlas senare i denna uppsats. Det finns en hel del forskning om exempelvis vuxnas barnsyn 

som har lett till att hållbarhetsfrågor hamnat i skymundan i förskolan, om pedagogernas roll i att ett 

handlande för hållbar utveckling förs in i förskolan och om vuxnas och barns gemensamma projekt för 

att bevara miljön. Majoriteten av dessa studier handlar med andra ord om människors relationer och 

förhållningssätt. Det finns väldigt lite forskning som utgår från att ickemänskliga materialiteter har 

agens och inte endast är passiva objekt som finns i periferin i människans värld. 

Centrala begrepp 

I detta stycke presenteras de centrala begrepp inom agentisk realistisk teori som uppsatsen tar avstamp 

i och kommer att sättas i arbete genom uppsatsens analys. 

Intraaktivitet 

Begreppet intraaktivitet4 är centralt för att förstå den agentiskt realistiska teorin och innebär, till 

skillnad från begreppet interaktion vilket syftar på mellanmänskliga relationer och samspel, relationer 

mellan alla sorts materialiteter (Barad 2003; Lenz Taguchi 2012, s. 15). Intraaktivitet är ett nyckelord i 

såväl den agentiska realismen som i vår studie eftersom begreppet gör det möjligt att synliggöra 

                                                      
4 Vi har valt att skriva begreppet intraaktivitet som ett sammansatt ord, till skillnad från Barads (2007) intra-activity som är 

separerat med ett bindestreck. Detta eftersom vi ser det som ett enhetligt ord, likvärdigt med interaktivitet; vi anser att det 

inte bör göras någon skillnad på hur orden skrivs eftersom det då antyds att ordet är främmande. Vi vill, i likhet med Lenz 

Taguchi (2015), göra det till ett vedertaget begrepp på svenska genom den här studiens ansats. 
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relationer mellan människor och andra materialiteter som annars inte blir omnämnda, och det är just 

sådana möten som vi studerar i denna uppsats. Det är i intraaktionen som tillblivelseprocessen för alla 

inblandade uppstår och det är i intraaktionen som agenter blir till. 

Agens 

Kan ett ting, till exempel en återvinningsstation, ha agens eller vara med och producera kraft? Hultman 

(2011) påvisar hur ting, som för oss kan verka vardagliga, kan medverka till en stark agentisk kraft. 

Med agens menas att en materialitet ses som kraftfull, som görande, som något som påverkar oss och 

vårt handlande i sina relationer med andra agenter. När olika materialiteter producerar agens i en 

situation blir de till som aktörer, även kallat agenter5 (Hultman 2011, s. 31; Lenz Taguchi 2012, s. 15). 

Enligt den antropocentriska tradition som finns i samhället är agens något som nästan alltid tillskrivs 

människor, men även till strukturer och diskurser i strukturella och poststrukturella teorier. Hultman 

(2011, s. 16) beskriver ett exempel från en observation där en grupp förskolebarn utforskar färgglada 

höstlöv och pedagogen och observatören benämner barnens utforskande som ett “kollektivt lärande”. 

Hultman ifrågasätter sedan detta uttalande: är det bara barnens lärande som är kollektivt? Vad har 

löven med deras tilldragande färger för kraft? Vilken agens har löven som uppmuntrar barnen till att 

undersöka dem? Det är en central teoretisk utgångspunkt i Hultmans (2011, s. 31) avhandling att alla 

materialiteter, inte enbart mänskliga, måste betraktas som potentiella påverkande aktörer; det är först 

då vi kan närma oss en upplösning av dikotomiseringen människa – ickemänniska. Denna teoretiska 

utgångspunkt är således även en grundsten i denna studie för att vi på ett liknande sätt ska kunna 

analysera varför intraagerandet mellan barn och återvinningsstation ser ut som det gör och hur agensen 

fördelas i rummet. 

När vi talar om att ting har agens är det alltså en förenklad syn på både vad ting och agens är. Barad 

förklarar att agens inte är en egenskap man kan tillskriva någon eller något, utan en “pågående 

omkonstruktion av världen” (2003, ss. 818, vår översättning); agens är något som görs och som är 

samproducerat av flera agenter tillsammans. Det är i intraagerandet och relationerna som agens 

uppstår och omskapas. Även Hultman (2011, s. 40) förklarar att agens är något som uppstår i nätverk 

och kopplingar aktörer emellan. En ensam aktör kan inte inneha agens. Med andra ord har inte 

återvinningsstationen i sig själv agens utan kan få agens tillsammans med barnen. Att tala om ting som 

föremål är även det en förenkling. Barad (2003, ss. 818) menar att ting snarare är fenomen än föremål 

med givna ramar; de är rörliga och dynamiska eftersom de ständigt omskapas, byggs om, sätts i 

relation till och talas om. Verkligheten utgörs av olika fenomen. För enkelhetens skull kommer vi med 

andra ord ibland att tala om att olika materialiteter ’har’ agens, med en medvetenhet om att agens i 

själva verket alltid uppstår i ett möte, varför vi ibland alternerar med att de producerar agens och kraft 

i möten. 

Materialitet 

En av huvudaktörerna i den här studien är den ickemänskliga materialitet som vi finner i den 

pedagogiska praktiken. Med detta begrepp avser vi allt från papper, källsorterbart material, matrester 

och själva återvinnings- och kompostsstationerna till att även involvera pedagogiska praktiker, det vill 

säga allt som inte är av mänsklig art men som har makt att påverka. Det är svårt att avgränsa vad som 

kan ses som ickemänsklig materialitet eftersom det, inom agentisk realistisk teori, går att säga att både 

människor och ickemänniskor till syvende och sist består av atomer och mineraler (Barad 2003; 

                                                      
5 Från engelskans ”agent” (Barad 2007). 
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Hultman 2011, s. 14-15; Åsberg 2010). Vi har därför medvetet valt att göra en avgränsning för vad 

som räknas som ickemänsklig materialitet när vi genomför vår studie. Vi syftar på det som konkret går 

att ta och se på i förskoleverksamheten (som inte kategoriseras som människor). Vi tänker oss att det 

finns ett ömsesidigt beroende mellan oss människor och den ickemänskliga materialiteten. Går det ens 

att vara en källsorterande person utan källsorteringsmaterial och en station för återvinning? Barnens 

miljömedvetna handling kan tänkas uppstå tillsammans med och i samarbete med de ickemänskliga 

materialiteten (Hultman 2011, s. 17). 

Materiell-diskursiv 

Ett annat centralt begrepp för vår studie är Barads (2003 i Lenz Taguchi 2012, s. 39) uttryck 

materiellt-diskursivt. Medan poststrukturella teorier menar att världen skapas genom språk och 

diskurser menar Barad (2003; 2007, s. 132) att språket och diskurser har tillskrivits för stor agens. Hon 

förklarar att meningsskapande diskurser och materialiteter egentligen är tätt sammanflätade med 

varandra och ingår i ett ömsesidigt konstituerande av världen. Det går med andra ord inte att säga att 

allt är språk, utan allt måste ses som att det skapas och omskapas genom både språk och materialiteter, 

det vill säga materiellt-diskursivt i möten och intraaktioner. 

Med hjälp av agentisk realism som teoretisk utgångspunkt kan vi studera fenomenet återvinning som 

en materiellt-diskursiv apparat. Barad (2003, ss. 816) förklarar att apparater inte endast är medierande 

verktyg; neutrala i sin plats i världen; objekt som väntar på att människan ska använda dem. Apparater 

konstitueras genom praktiker som är öppna för omorganisering och omarbete. De intraagerar med 

andra apparater och kan bli agenter som påverkar oss och andra materialiteter. Utifrån denna förståelse 

av apparater argumenterar Lenz Taguchi (2012, s. 59) att pedagogisk dokumentation är en apparat, 

närmare bestämt en materiellt-diskursiv kunskapsapparat i förskolan. Hon beskriver det som att den 

pedagogiska dokumentationen är materiellt konstruerad på basis av mänskliga föreställningar om vad 

syftet med den är, vilken sorts observation som är möjlig att göra med den samt vad för kunskap den 

kan generera. Samtidigt är den pedagogiska dokumentationen som apparat en aktiv agent i 

kunskapsskapandet som med sin materialitet påverkar och omskapar. Detsamma gäller för återvinning: 

det är en diskursiv företeelse, skapad av människor med ett syfte att hjälpa oss att organisera vår 

vardag för att främja hållbar utveckling, samtidigt som återvinningen påverkar oss med de 

materialiserade ting som ingår i fenomenet. Kanske uppmanar fenomenet återvinningsapparat oss att 

bli miljömedvetna medborgare, men den kan likväl materialiseras i form av komposter, 

återvinningsstationer med mera som kan orsaka obehagskänslor om de tar för stor plats i ett rum eller 

luktar illa. Oavsett vill vi visa hur fenomenet återvinning kan ses som en materiellt-diskursiv apparat 

som en del i ett ständigt görande, en tillblivelseprocess med materialiteterna den möter i 

intraagerandet. 

Sammanfattning av teoretiska och begreppsliga 

verktyg 

Sammanfattningsvis kan vi nu visa hur agentisk realism stödjer vårt syfte med undersökningen av hur 

barn intraagerar med ickemänskliga materialiteter och blir till som miljöfrämjande. Inom den 

agentiska realismen blir materialets existens avgörande för vilka intraaktioner, handlingar, tankar och 

samspel som tar plats i förskoleverksamheten. Denna teori framhåller ett beroende mellan människa 

och ickemänskliga materialiteter. Det i sig stödjer vårt syfte med undersökningen då vi är intresserade 

av hur barn och återvinningsstationer intraagerar med varandra. Vi menar att de gör varandra tänkbara; 
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utan barnets återvinnande handling kan inte återvinningsstationen vara just en återvinningsstation. 

Samtidigt antar vi att handlingen är färgad av de värderingar och föreställningar som ligger i att 

återvinna, rädda världen och så vidare och därför blir även stationen påverkad av samma 

föreställningar. 

Tidigare forskning 

Denna studie har skrivits fram i en kontext där hållbarhetsfrågor anses vara fundamentala för att vår 

jord ska kunna bevaras, samtidigt som de marginaliseras i utbildning för barn i yngre åldrar. Vi lever i 

en tid med utbredd urbanisering och hastiga förändringar i samhället vilket har direkta effekter på vår 

miljö, exempelvis tätare trafik med medföljande föroreningar av vatten och luft, problem med 

avfallshantering och skövling av naturmiljöer (Davis 2010, s. 23). Varför uppmärksammas inte detta i 

större utsträckning i förskolan? 

Synsätt på hållbar utveckling i förskolan 

Forskarna Davis och Elliott (2009) skriver att det finns en problematik i att prata om frågor kring 

lärande för hållbar utveckling riktad mot yngre barn eftersom det finns för lite forskning om det. De 

frågar sig varför det gått så långsamt inom detta område och säger att det kanske kan bero på att vi 

lever i en teknologisk materialiserad värld som tagit över vårt tankesätt och agerande så att vi kanske 

inte ser den skada vi gör, eller kanske är frågorna för stora för oss, övermäktiga, så att de som är 

menade att utbilda inom hållbarhetsfrågor känner sig maktlösa (Davis & Elliott 2009, ss. 67). 

Pramling Samuelsson (2011, ss. 104) menar i sin tur att orsaken till att hållbarhetsfrågor bara nyligen 

har nått förskolan möjligtvis är att vuxna ofta har uppfattningen att barn inte anses vara tillräckligt 

mogna för att utsättas för hållbarhetsfrågor. Hon förklarar att vuxna ofta ställer sig frågor som: bör vi 

låta barn få kunskap om den förödelse som ligger framför oss? Kan de över huvud taget förstå sådana 

komplexa frågor? Dessa frågor är i linje med en utvecklingspsykologisk idé om att barn långsamt 

mognar mot en vuxendom och ett mer abstrakt tänkande, förklarar Pramling Samuelsson. Pramling 

Samuelsson (2011, ss. 105) menar även att en annan möjlig orsak till att hållbarhetsfrågor sällan tas 

med i små barns undervisning är frågan om det över huvud taget gör någon nytta att börja tidigt. 

Både Pramling Samuelsson (2011) och forskarna Engdahl och Rabusicová (2010) har i sina 

forskningsrapporter kommit fram till att barn, i större utsträckning än tidigare trott, är medvetna om 

hur läget för jordens överlevnad är. Synen på barn idag har skiftat från behövande och ofärdiga till 

kommunikativa och kompetenta, vilket även gäller för dessa frågor (Pramling Samuelsson 2011, ss. 

105). Genom att börja tidigt med att diskutera hållbarhetsfrågor får barnen med andra ord möjlighet att 

uttrycka sina tankar och idéer om världen och vara en del av en beslutsfattande process. Engdahl och 

Rabusicová (2010) argumenterar för att även om en del barn saknar begrepp för vad hållbar utveckling 

betyder så verkar de ha en förståelse för vad det innebär. Barn har uppfattat att miljön förstörs och att 

vi påverkas av klimatförändringar. De har idéer om återvinning och sortering av sopor och som 

medborgare är det viktigt att deras röster tas i beräkning. Vidare argumenterar Davis (2010, s. 31) 

såväl som Muto6 att lärande för hållbar utveckling inte handlar om att ge barn besked om elände och 

                                                      
6 Inger Muto, Stockholms universitet, föreläsning den 11 november 2014. 
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undergång, utan om framtidstro och att uppvärdera barns kompetenser och stödja dem i att bli 

problemsökare och problemlösare. Dessa författare menar därför unisont att utbildning för hållbar 

utveckling bör införas i förskolan. 

En annan författare som är värd att nämna är Taylor, som i sin bok Reconfiguring the Natures of 

Childhood (2013) har studerat australienska barns relation till naturen och hur detta ämne behandlas i 

förskolor och barnlitteratur i Australien. Hennes fokus skiljer sig från vårt då hon i första hand har 

tittat på och försökt rekonfigurera synen på barn, natur och kultur (ibid., s. 61) medan vi med denna 

studie avser att synliggöra materialiteters kraft och materiell-diskursiva intraaktioner, men samtidigt 

kommer många av hennes resonemang nära våra. Även hon använder sig av ett posthumanistiskt 

perspektiv för sina analyser. Exempelvis menar Taylor (ibid, s. xix) att ett antropocentriskt fokus inom 

barn- och ungdomsvetenskaplig forskning resulterar i att resten av världen blir övergiven och blir 

bestulen på sin agens och mening. Genom sin granskning av barns relation till naturen och genom att 

studera förhållanden mellan miljö, djur, barn och sagor om naturen synliggör Taylor, med hjälp av sin 

posthumanistiska ansats, hur relationer mellan olika ting och varelser i världen ömsesidigt konstituerar 

och omkonstituerar varandra. Med referens till Martin menar Taylor (2013, s. 121) att det är viktigt att 

ha detta i åtanke inom utbildning för barn. 

Lärande för hållbar utveckling 

Davis och Elliott (2009, ss. 67) beskriver hur en kritisk teori vuxit fram för att undersöka 

maktrelationer i sociala grupper, framför allt inom kön, klass och etnicitet, men som även kan 

användas till att analysera barn och hållbarhetsfrågor och dessutom ickemänskliga arter, platser och 

naturliga element som vatten, jord och luft. Författarna säger även att kritisk teori går att använda för 

att utvärdera hur utbildningssystemet spelat roll i marginaliseringen av alla dessa ickemänskliga 

fenomen. I slutändan menar de att vi måste förändra vårt sätt att tänka om och kring utbildning för 

hållbar utveckling eftersom att det inte fungerar att fortsätta i samma hjulspår som tidigare 

utbildningssätt vilket snarare har bidragit till överkonsumtion. Även Peter Moss (2010) diskuterar hur 

globaliseringsprocessen inte bara bidragit med ny vetenskaplig kunskap utan även hur ökad 

miljöförstöring gör att läget i världen är akut. Moss anser att vi måste förändra tidigare vanor eftersom 

att vårt sätt att leva inte längre fungerar. Vi behöver inse faktum, ställa svåra frågor och vara både 

självkritiska och kritiska mot andra och förvänta oss radikala svar (Moss 2010, ss. 13). 

En vanligt förekommande uppdelning inom lärande för hållbar utveckling (Hedefalk 2014, s. 17) är 

följande tre förhållningssätt: utbildning om, i och för miljön. Även Davis (2010, s. 30-31) understryker 

dessa tre förhållningssätt. Hon förklarar att endast utbildning i (ute)miljön är otillräcklig för att vi ska 

lära oss att leva hållbart eftersom utbildningen då inte lyfter de interaktioner mellan människan och 

miljön som orsakar miljöförstöring, även om en naturnära lärmiljö säkert kan bidra med 

känslomässiga band till naturen som kan stärka engagemanget för hållbar utveckling. Likaså är inte 

undervisning om miljön tillräcklig; det innefattar lärande om hur naturens system, exempelvis 

förmultning och regn, fungerar vilket bidrar till naturvetenskaplig kunskap om världen men inte 

nödvändigtvis kunskap hur vi ska skydda den (Davis 2010, s. 30). För att faktiskt lyfta fram den 

sociopolitiska dimension i hållbar utveckling som behövs för att kunna bidra till en global förändring 

måste vi bedriva undervisning för hållbar utveckling. Till detta hör kritisk granskning av våra 

nuvarande praktiker när vi interagerar med olika materialiteter och hur vi behandlar dem. Denna 

kritiska blick måste vi introducera för barnen och påbörja en strävan efter problemlösande strategier 

(Davis 2010, s. 31). I och med att det begreppsliga fokuset flyttat från lärande om miljö till lärande för 
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hållbar utveckling menar Davis och Elliott (2009, ss. 67) att de mänskliga pedagogikerna som 

fenomen kan lyftas fram som agenter med makt att förändra. 

I avhandlingskappan Förskola för hållbar utveckling (2014) har Maria Hedefalk analyserat barns 

meningsskapande när de funderar och agerar med ett kritiskt förhållningssätt kring hållbarhetsfrågor. 

Hedefalk kommer fram till liknande resultat som Davis (2010), som i sina studier om lärande för 

hållbar utveckling i förskolan också belyser vikten av att hjälpa barnen att tänka kritiskt för att vårt 

förhållningssätt ska förändras. Hedefalk (2014, s. 63) presenterar tre olika undervisningstraditioner 

som används i förskolan och som även framträder vid undervisning om hållbar utveckling: 

faktabaserad, normerande och pluralistisk undervisningsprincip. De beskrivs på följande sätt: 

 Den faktabaserade undervisningsprincipen har syftet att läraren ska undervisa eleverna och 

lära dem fakta om världen. Undervisningssituationerna är planerade för att barnen ska lära sig 

om och hantera vetenskapliga, sanna fakta. 

 I den normerande undervisningsprincipen är syftet att barnen ska lära sig att handla moraliskt 

rätt. Undervisningsinnehållet är fyllt av normer och värden vilka samstämmer med de 

fördefinierade värderingar som barn behöver lära sig. 

 Inom den pluralistiska undervisningsprincipen är syftet att barnen ska undervisas i kritiskt 

handlande och tänkande i mötet med olika värderingar och ställningstaganden. 

Undervisningen sker genom undersökande aktiviteter. 

Hedefalk (2014) såväl som Davis (2010) och Moss (2010) argumenterar för att det kritiska 

förhållningssätt som möjliggörs i en pluralistisk undervisningsprincip är elementär när det kommer till 

utbildning för hållbar utveckling eftersom den lyfter fram flera dimensioner inom hållbar utveckling: 

ekonomi, miljö och social dimension. Detta ger möjligheter till en mer nyanserad moralisk kompass 

där barnen lär sig att fundera, uttrycka självständiga värderingar och aktivt kritisera sina egna val. 

Dessa tre olika förhållningssätt till undervisning för hållbar utveckling kommer vi att titta närmare på i 

vår analys. 

Tidigare forskning – en agentisk realistisk analys 

I detta stycke har vi arbetat med vår förståelse för den tidigare forskningen utifrån ett agentiskt 

realistiskt perspektiv. Vi har gjort en analys av hur tidigare forskning förhåller sig till materialitet inom 

ämnet hållbar utveckling utifrån olika teoretiska perspektiv. Om vi bortser från Taylor (2013), som 

visserligen bedrivit forskning om natur och barn utifrån ett posthumanistiskt perspektiv men med ett 

annat forskningsfokus (ibid, s. xv), har ingen annan av den tidigare forskning som vi har funnit och 

presenterat här uttalat skrivits ur ett posthumanistiskt perspektiv. Trots det har många forskare snuddat 

vid snarlika idéer om att det inte enbart är människan som påverkar omgivningen, utan att även miljö 

och materialiteter påverkar människan. Kanske kan man förstå det som att det saknats teorier och 

metoder som synliggör materialitetens betydelse och kraft? 

Davis och Elliott för ett resonemang som kommer väldigt nära agentisk realism i sin artikel Exploring 

the Resistance (2009), dock utan att göra anspråk på denna teori. Värt att nämna är dock att de skriver 

fram att kritisk teori och systemteori har potential att förändra och lyfta fram hållbar utveckling inom 

utbildningsväsendet (ibid., ss. 74). Davis och Elliott hävdar, precis som Hultman (2011) och Barad 

(2007), att människans världsbild är antropocentrisk och att det resulterar i att hållbar utveckling blir 

försatt i utkanten av förskolebarnens utbildning. De uttrycker det som att natur och alla ickemänskliga 
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materialiteter ofta betraktas som tysta av människan, och därav aktivt blir tystade. Denna beskrivning 

ligger i enlighet med den agentiska realismens idéer om att världen är i ständig tillblivelse och 

konstitueras materiellt-diskursivt, med andra ord både genom dominerande föreställningar om vad 

exempelvis naturen är kapabel till, samt genom mötet med materialiteters agentiska möjligheter. Davis 

och Elliott (2009, ss. 72-74) uttrycker även en kritik mot poststrukturalismen: enligt dem är 

poststrukturalismen alltför besatt av språkets diskursiva och konstituerande kraft vilket förminskar 

materialiteternas plats i hur världen skapas och omskapas. Dessa argument är snarlika de som både 

Barad (2003, ss. 801) och Taylor (2013, s. 65) lyfter fram. Även de menar att naturens möjligheter att 

erkännas och påverka försvinner när vi lägger för stort fokus på människan och vad människans 

diskurser gör och påverkar. Att Davis och Elliott (2009) har denna utgångspunkt är väldigt intressant 

och dessutom samstämmig med vårt forskningsfokus. Dock menar vi att deras övriga forskning som vi 

också refererat till, exempelvis deras böcker från 2003 och 2010, har ett antropocentriskt fokus där 

lärarnas möten och diskussioner med barnen är i centrum. De kommer till exempel med handledning 

för hur pedagoger kan implementera hållbar utveckling i förskolan som om det endast är möjligt för en 

vuxen att lära barn om hållbar utveckling. Fokus på andra materialiteter än mänskliga tycks samtidigt 

hamna i skymundan. 

En gemensam nämnare för den tidigare forskning som behandlats i denna del av uppsatsen är att 

behovet av ett kritiskt förhållningssätt lyfts fram. Såväl Davis och Elliott (2003; 2009) som Hedefalk 

(2014) och Moss (2010) lyfter fram vikten av att en pluralistisk undervisningsmetod används och att 

barnen får möjlighet att möta och öva på att inta ett kritiskt förhållningssätt. Även Pramling 

Samuelsson (2011) poängterar att barn måste ges utrymme att få vara med i diskussioner och få 

möjlighet att reflektera kring sådana frågor. Författarna visar unisont en barnsyn där barn ses som 

kompetenta med förmågan att inta ett kritiskt förhållningssätt för att analysera hur maktförhållanden, 

till exempel hur dikotomin man – kvinna, eller vuxen – barn, framställs i olika sammanhang (se 

exempelvis Pramling Samuelsson 2011, ss. 104-105). En analys ur ett agentiskt realistiskt perspektiv 

är att detta synsätt visserligen är grundläggande för att vi ska kunna fundera och involvera alla barn 

och vuxna i ett hållbarhetsengagemang och utmana normaliserade diskurser som utesluter 

hållbarhetsfrågor, men det är fortfarande bara mänskliga materialiteter som tas med i beräkningen. 

Den fundamentala upplösningen av dikotomin mänskligt – ickemänskligt fattas fortfarande. 

För att lyfta fram hur man kan tänka kring tidigare forskning om hållbar utveckling och vår 

forskningsfråga visar vi ett exempel ur Early Childhood Environmental Education – making it 

mainstream, där Davis och Elliott (2003, s. 13-17) presenterar olika studier där förskolor har arbetat 

med hållbarhetsfrågor. I en av dem beskrivs en förskola där barnen, efter att det hade varit torka i 

området, uttrycker oro över att använda för mycket vatten i sandlådan. Tillsammans med pedagoger 

som var insatta och engagerade i hållbarhetsfrågor forskade barnen och påbörjade ett analysarbete av 

sina egna vanor som involverar vatten. De kom fram till saker de konkret kunde göra för att minska 

användningen av vatten, till exempel att använda halvspolningsknappen på toaletter; endast spola när 

det behövs; inte låta kranar stå och rinna och bara använda lite vatten i sandlådan. Davis och Elliott 

(2003) menar att denna medvetenhet inte hade kunnat uppstå i ett vakuum, utan att barnen faktiskt var 

beroende av pedagogernas engagemang och kunskap om hållbarhet (ibid., s. 13-17). Vår studie vill 

bredda denna förståelse av vad vi som människor är beroende av för att bli engagerade och medvetna 

om hållbarhet till att även inkludera ickemänskliga materialiteter. Hade de slutsatser som barnen kom 

fram till varit möjliga utan de ickemänskliga materialiteter som samspelade med dem i deras 

analysarbete? Hade det varit möjligt att få syn på och kritisera överanvändandet av vatten utan 

sandlådans absorberingsförmåga, eller utan forsandet av vatten när man spolar, eller utan kranens 
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handtag där man kan reglera flödet? Vår utgångspunkt är att dessa ickemänskliga materialiteters agens 

har lika stor påverkan på barnen som pedagogerna har, och att detta också måste tas i beaktning när 

lärande för hållbar utveckling implementeras i förskoleverksamheten. 

Metod 

Val av metod 

För att genomföra syftet med denna uppsats och besvara våra frågor kring hur barn intraagerar med 

återvinningsstationer och blir till som hållbarhetsfrämjande individer har vi valt att samla empiri 

genom att göra en kvalitativ etnografisk studie. En etnografisk studie beskrivs av Roos (2014, s. 46) 

som en longitudinell studie som avser att studera och förstå andra människors vardag genom att vara 

en del av den under lång tid. Denna studie om barn som hållbarhetsfrämjande och barns intraaktioner 

med hållbarhetsmaterial har tagit inspiration från det etnografiska förhållningssättet, men har på grund 

av tidsramen inte kunnat genomföras i samma utsträckning som en full etnografisk studie. I brist på tid 

beskriver Roos (2014, s. 47) att man kan genomföra studien enligt två olika former: komprimerad 

form eller selektivt återkommande form. Den komprimerade formen är den som använts i vår studie; 

vi har valt att titta på förskolans återbrukande praktiker, så som när barnen intraagerar med olika 

sorters återvinningsstationer, och studerat dessa möten vid flera tillfällen. Vi har försökt beskriva det 

så fylligt som möjligt och tittat på olika former av återbrukande praktiker i förskolan som vi har 

observerat både på avstånd med fältanteckningar samt med deltagande observation i form av gåturer. 

Vi som genomfört denna studie är medvetna om att genom att välja metod och perspektiv har vi aktivt 

valt bort andra synsätt med vilka resultaten kanske hade tolkats annorlunda (Karlsson 2014, s. 15). 

Studien kan aldrig vara helt objektiv. Vad som skrivs, vilka begrepp som används, vad vi ser och hur 

vi bemöter alla som är delaktiga i observationerna påverkas av det perspektiv vi intagit. Det är heller 

inte vår avsikt att försöka spegla en sann bild av observationsdeltagarnas världsbild. Vi tänker att vi 

som observatörer och författare till den här uppsatsen är med och skapar innehållet i vad som visar sig 

i observationerna och ständigt omskapar vad som uppstår varje gång vi diskuterar, skriver ner och 

analyserar det vi fått syn på (Lenz Taguchi & Palmer 2013, ss. 676). 

Denna studie har använt sig av två olika observationsformer: deltagande observationer med 

fältanteckningar, samt så kallade gåturer med barn. I studien ingår även fotografier av förskolemiljön.  

Fotografier 

Vi har fotograferat den pedagogiska miljön som är ämnad för hållbar utveckling. Inga fotografier 

innehåller bilder på barn av etiska skäl och för att i högsta möjliga grad kunna lova föräldrar och barn 

konfidentialitet. Fotografierna på miljön, som visar bland annat återvinningsstationer och var de finns i 

förhållande till rum och andra materialiteter, har i första hand utgjort stöd för oss observatörer i form 

av diskussionsunderlag när vi i efterhand har analyserat intraaktionerna i rummen. När vi 

fotograferade valde vi att fokusera på de materialiteter som är präglade av diskurser om hållbar 

utveckling för att i efterhand kunna diskutera hur de tycks vara materiell-diskursivt skapade. När vi 

fotograferade återvinningscontainrarna riktade vi kameran på ett sätt som synliggör de olika inkasthål 
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som finns för att vi i reflektionerna skulle kunna diskutera kring de olika diskurser som finns om barn 

och vad de anses klara av. Ett urval av fotografierna återfinns i bilaga 3. 

Observationer med fältanteckningar 

Den typ av kunskap som kan konstrueras med hjälp av observationer med fältanteckningar beskrivs av 

Pripp och Öhlander (2011, s. 114) som beskrivningar av skilda fenomen i människors vardag. Pripp 

och Öhlander menar att fördelen med att använda observation framför exempelvis videoinspelning och 

intervjuer är att det är lättare att få fatt i människors praktiker och diskurser så som de ter sig när 

människor inte är fullt medvetna om vad de gör (ibid.). Även Robson (2011, ss. 184) uttrycker det som 

att kameror kan vara mer påträngande för deltagare än om man observerar med penna och papper; 

kameran har med andra ord stark agentisk kraft och gör någonting annat med forskningsobjekten än 

fältanteckningarna. Viktigt att ha i åtanke när forskaren analyserar observationer utifrån 

fältanteckningar att det är beskrivningar som konstruerats i samspel mellan forskare, 

forskningsdeltagare och rum; det är alltså inte någon objektiv sanning som skrivits fram i 

fältanteckningarna. Forskningsetiskt måste forskaren fundera på och vara medveten om att tolkningen 

av situationen som observerats kanske inte alls stämmer överens med forskningsdeltagarnas syn på 

verksamheten (Pripp & Öhlander 2011, s. 115). 

Observationerna har möjliggjort för oss att få syn på det vardagliga görandet i förskolekontexten 

samtidigt som blicken har kunnat riktas mot specifika sammanhang. Då studien försökt få fatt i det 

som sker i intraaktionen vid exempelvis en återvinningsstation inomhus möjliggör observationer med 

fältanteckningar att få fatt i själva handlingen “att återvinna”, kroppsspråk och tal till och om andra 

människor såväl som om aktionen samt värdena som finns om återvinning. En intervju hade inte varit 

samstämmig med syftet, dels för att själva intraaktionen och handlingen utestängts och dels för att det 

vardagliga talandet om hade gått förgäves om de behövt komma på svar på våra intervjufrågor (Pripp 

& Öhlander 2011, s. 115). 

Följande situationer redogörs för i analysen: 1. en promenad till en återvinningsstation utomhus med 

tillhörande sortering och undersökande av material, 2. själva källsorterandet vid containrarna, 3. 

sortering av wellpapp på förskolans gård, 4. kompostering under lunchen. 

Gåturer 

Så kallade gåturer (Halvars-Franzén 2007) är ofta förknippade med stadsplanering och är en väl 

lämpad metod för arkitekter och byggplanerare att tillsammans med de boende kommunicera vad som 

upplevs viktigt vid uppförandet av nya bostadsområden. Det går ofta till så att de inblandade parterna 

tar en på förhand bestämd rutt och pratar om upplevelsen som platserna skänker, exempelvis särskilda 

minnen eller specifika sinnesupplevelser. Vid gåturer med barn är det vanligt att låta barnen visa 

vilken väg och i vilken ordning platserna ska besökas för att utöka möjligheten för barnen att 

kommunicera fram vilka platser de föredrar och vad som gör dem viktiga. På så sätt blir metoden även 

ett sätt att i större utsträckning göra barnen delaktiga i vad som observeras (Halvars-Franzén 2007, ss. 

26-36). Detta gör att metoden skiljer sig från en intervju eftersom det är barnen som har auktoritet och 

leder samtalet tillsammans med observatören, snarare än att observatören och dess frågor är i centrum. 

Samtidigt talas platsen fram som en agent; samtalsämnen kan uppstå som inte hade framträtt vi inte 

befunnit oss där (Cele 2006, s. 126). 

Ur ett agentiskt realistiskt perspektiv är gåturer intressanta eftersom metoden är beroende av plats, 

alltså miljö, och hur den intraaktivt kommunicerar med oss. Metoden erkänner platsens materiella 

betydelse och inflytande och blir därför relevant för vår studie. När vi applicerade gåturer tillsammans 
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med barnen som metod i vår studie möjliggjordes en fördjupad inblick i hur beroendet mellan barn och 

stationer för handlande inom hållbarhetsfrågor har vuxit fram. Detta gjorde vi med bakgrund av de 

diskurser om hållbarhet som utvecklats på förskolan under det Grön Flagg-arbete som pågått under 

flera år. Exempelvis hade pedagogerna i förväg berättat för oss hur de i sina vardagsrutiner sorterar, 

komposterar, återvinner och tänker på att vara energisnåla med lamporna.  

Vi har genomfört följande gåtur med barnen: vi bad dem visa oss vilka platser de mindes som 

betydelsefulla från sitt tidigare arbete med Grön Flagg och följde efter och antecknade medan de 

visade oss runt på förskolan. 

Att använda gåturer som metod har inneburit att vi som forskare själva har intraagerat med barnen. Det 

har lett till att vi blivit en del av deras tillblivelseprocess eftersom de har kommunicerat med oss och 

rört sig runt bland materialiteterna i samband med att de har återberättat och visat sina tidigare arbeten 

och tankar om hållbarhetsfrågor. Det möjliggjorde att vi fick inblick i diskurserna i barngruppen, samt 

att vi möjliggjorde för dem att tillsammans med materialen reflektera, minnas aktivt visa vilken 

betydelse materialen haft. På så sätt var vi alla beroende av varandra för att just dessa data skulle 

uppstå. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kombinationen av observationer med fältanteckningar, 

fotografier och gåturer med barn lämpade sig väl för studiens syfte. Vi ville komma ifrån att endast 

fastna i pedagogernas förställningar och vilka diskurser som styr deras utformning av den praktiska 

verksamheten, vilket vi hade kunnat få fatt i om vi valt exempelvis intervjuer med pedagogerna. Vår 

avsikt har hela tiden varit att synliggöra materiellt-diskursiva intraaktioner, vilket förutsätter att vi har 

kunskap inte bara om diskurser utan även om miljöns utformning. Lenz Taguchi och Palmer beskriver 

i sin artikel A more ‘livable’ school? (2013, ss. 675) hur de har tagit hjälp av elevers beskrivningar och 

fotografier av platser för att få kunskap om de platser där personerna de studerat har vistats. De menar 

att genom att se de rum där praktiker tar plats och vilka materialiteter som finns är det möjligt att få 

syn på de materiellt-diskursiva intraaktioner som sker i rummet. Vi har tänkt likadant och till fullo 

utnyttjat att vi fått vara en del av rummen där barnen i sin vardag möter materialiteter med 

motivationen att främja deras engagemang i hållbar utveckling. Vi har fått se platserna och 

praktikerna. Vi har antecknat det vi har sett i barnens möten med dem. Vi har fotograferat för att 

vidare kunna analysera de intraaktioner som kunnat ske i dessa rum, och vi har använt oss av gåturer 

för att kunna ta del av barnens idéer om hur platserna samspelat med dem för att bli eller inte bli 

återvinnande individer med hållbarhetstänk. 

Insamlingsteknik och databearbetning 

Vi har genomfört deltagande observationer med stöd av fältanteckningar. Vi använde oss av olika 

anteckningsmetoder. Vi hade båda varsitt fokus under insamlingen, där en av oss studerade den agens 

som producerades i barnens möte med återvinningsstationerna, och fortlöpande gjorde anteckningar 

om detta. Samtidigt studerade den andra av oss det diskursiva och vad som sades i de olika mötena 

som vi fick observera och antecknade med trespaltsmetoden. I efterhand diskuterade vi det vi 

antecknat och märkte att våra olika fokus resulterat i att vi fått syn på olika saker. Av dessa olika 

observationer skrevs så kallade täta beskrivningar (Pripp & Öhlander 2011, s. 138-139) av 

situationerna ihop. I dessa har vi kunnat sammanföra och komplettera varandras iakttagelser. Vi har 

även tecknat tankekartor tillsammans för att lättare kunna synliggöra intraaktionerna mellan barn och 

materialiteter. 
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Vi har tagit fotografier av den pedagogiska miljön där syftet är att möjliggöra medvetna handlingar om 

hållbar utveckling. Fotografierna har använts som diskussionsmaterial och för att i efterhand kunna 

analysera på vilka sätt de olika materialiteterna som syns på bilderna kan ha erhållit agens i 

situationerna. Fotografierna har tagits med en privat digitalkamera och det insamlade materialet har 

endast laddats upp på våra privata lösenordskyddade datorer. De foton som inte publicerats som 

bilagor i denna uppsats har direkt efter studien raderats permanent. Av etiska skäl har endast bilder 

som inte gör det möjligt att identifiera vilken förskola vi gjort vår studie på valts ut. Vi är medvetna 

om att det inte finns lika många förskolor i Stockholmsområdet som är Grön Flagg-förskolor som 

”vanliga” förskolor, men det är så pass många att det ändå skulle vara mycket svårt att identifiera på 

vilken förskola vi gjorde vår studie. 

Urval och avgränsningar 

Urvalet har begränsats till en förskola med Grön Flagg-certifikat eftersom det innebär att pedagoger 

och barn tillsammans har arbetat med miljöfrågor under en längre tid. På så sätt kunde vi säkerställa 

att få observera på en förskola där både barn och pedagoger har kunskap och medvetenhethet inom 

området. Grön Flagg har tagits fram av HSR, Håll Sverige Rent, som ett verktyg för förskolor och 

skolor för att möjliggöra ett arbete kring och om hållbarhetsfrågor som en naturlig och integrerad del i 

vardagen. För att säkra kvaliteten på förskolornas arbeten med hållbar utveckling ingår det att HSR 

granskar processen vid två tillfällen innan ett certifikat kan delas ut. Det ingår i processen att förskolan 

utnämner ett Grön Flagg-råd som utgörs av barn och vuxna (HSR 2014). 

På HSRs (2014) hemsida fann vi en lista med Grön Flagg-certifierade förskolor. Vi valde att endast 

titta på förskolor i Stockholms kommun för att det skulle bli en rimlig resväg för oss som skulle 

observera. Totalt finns ungefär 170 stycken i Stockholms kommun. Efter att ha tittat på förskolornas 

hemsidor och valt ut ett tiotal som uttryckligen skrivit om sitt arbete för hållbar utveckling på sin 

hemsida kontaktade vi dem via epost och fick svar från en förskola som gärna tog emot oss. 

På denna förskola har vi följt verksamheten för hållbar utveckling på två avdelningar: en 

femårsavdelning och en avdelning med barn i åldrarna 1-3 år. Hela förskolan genomsyras av ett 

hållbarhetstänk och båda avdelningarna har stationer för återvinning av olika slag framme för barnen. 

Pedagoger och barn hjälps åt att kompostera matrester, och pedagogerna pratar med barnen om 

hållbarhetsfrågor och låter dem känna på olika källsorteringsmaterial för att lära sig likheter och 

skillnader. Förskolan har flera hönor som bor i en inhägnad på gården och som är en del av den 

pågående diskussionen om kretslopp. De komposterar tillsammans med barnen och de matrester som 

inte ges till hönorna kastas i en kompostpåse i en grön komposthink. Detta blir sedan till biogas. Vi 

blev introducerade till verksamheten av den pedagog som leder Grön Flagg-arbetet förskolan. En av de 

två barngrupper som vi observerat är utnämnd till förskolans Grön Flagg-ambassadörer.  

Sammanlagt har sju observationer samlats in; det är i första hand fem av dem som vi bedömer vara 

relevanta för vår frågeställning och det är främst dessa fem som diskuteras under resultat och analys.  

Att studien endast sker på en förskola istället för flera motiveras, om vi bortser från den tidsbrist som 

rådde att hitta fler förskolor med vår specifika inriktning, genom att syftet endast är riktat mot vad som 

sker i barns intraaktion med ett ickemänskligt materialiteter. Det är inte menat som en värderande 

jämförelse mellan olika förskolor och det är heller inte menat att vara en generell beskrivning av hur 

barn i allmänhet intraagerar med ickemänskliga materialiteter. Olika förskolor har olika förutsättningar 

för källsortering och miljömedvetenhet och vår studie är ett exempel på hur det kan gå till på en av 
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dem. Det är med andra ord ett medvetet val att hålla oss till en verksamhet som en rumslig 

avgränsning. Vi har sedan gjort ännu en rumslig avgränsning i och med att blicken endast riktas mot 

material och platser som möjligt genererar aktioner som kan ses som miljömedvetna val och 

handlingar (Pripp & Öhlander 2011, s. 119). 

Genomförande 

När vi fått alla de informerade samtycken som krävdes för vår studie kunde vi börja vår datainsamling. 

På överenskommen dag och tid infann vi oss på förskolan för att genomföra vår studie. Vi började 

med att delta under förmiddagens samling där pedagogerna presenterade oss för barngruppen och 

syftet med besöket. Pedagogerna talade om för barnen att de sex barn som var förskolans Grön Flagg-

ambassadörer hade i uppgift att gå med återvinningsmaterialet till återvinningsstationerna, vilket de i 

vanlig ordning fick göra med några veckors mellanrum på förskolan, och att vi skulle följa med och 

observera.  

Vi följde de barn som hade veckans uppgift att gå till återvinningsstationen till påklädningsrummet. 

Eftersom vi planerade en deltagande observation följde vi med barnen och pedagogen på aktiviteten 

och antecknade skeendet.  

När vi kom tillbaka till förskolan observerade vi när de sorterade kartong utomhus, och sedan gick vi 

in för att delta på lunchen med de yngre barnen på en annan avdelning. De satt redan vid sina bord och 

vi valde att observera från en plats bredvid utan att delta i samtalet, eftersom att vi hoppades att barnen 

inte skulle bli allt för påverkade av vår närvaro och göra och tänka på sina rutiner kring 

komposteringen som de vanligtvis gör. Svårigheten med att genomföra en observation vid det här 

tillfället var att det tydligt märktes på barnen att de faktiskt var påverkade av vår närvaro. De verkade 

mycket nyfikna över de två gästerna på avdelningen och, misstänker vi, var en smula distraherade över 

den ovanliga situationen.  

Vi återkom två dagar senare för att genomföra en gåtur inomhus. Vi hade kommit överens med 

pedagogen om att de barn som deltagit vid återvinningssituationen lämpade sig väl att delta igen, 

eftersom de redan kände igen oss och var medvetna om vad vi gjorde där. Två av de barnen kom och 

satte sig bredvid oss och eftersom de visade intresse för oss valde vi att fråga bara de två om de ville 

visa oss runt på förskolan och berätta om sitt arbete om hållbar utveckling. Vi hade förberett oss på att 

leda in samtalet och barnens rundvisning på temat “Grön Flagg”, men upptäckte att barnen visade 

någonting annat. Detta gjorde oss lite ställda och ledde oss till att improvisera vidare frågor. Vi 

betraktar inte detta som en intervju eftersom våra frågor endast fungerade som en språngbräda till ett 

samtal och en berättelse om barnens tillvaro på förskolan som de själva hade kontroll över. 

Vi inledde med att be barnen att visa för oss vad de har gjort när de hållit på med Grön Flagg och 

barnen visade oss sina konstnärliga alster, så som pärlplattor och byggen. Vi kunde se att de olika 

tingen på avdelningen intraagerade med dem när de visade olika saker som de gjort; de slog med 

händerna på utklippta ringar som satt fast på väggen och kände varsamt med fingrarna längs kanten på 

en borg av kartong, men de visade oss ingenting som, åtminstone enligt oss, tydde på miljömedvetna 

handlingar. Vi omformulerade frågan till “Vad tänker ni på när vi pratar om Grön Flagg?” och barnen 

tänkte efter. De visade oss flera Grön Flagg-symboler som sitter fasttejpade ovanför lampknapparna på 

avdelningen, och tryckte på lampknapparna flera gånger. “Det är någonting med el”, svarade ett barn. 

“Jag minns inte riktigt.” Trots att denna gåtur inte gick som vi tänkt oss fick vi många intressanta 

observationer från rundvisningen. 
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Reflektion och beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vår uppsats har tillkommit genom ett samkonstituerande av många faktorer, exempelvis vårt 

gemensamma intresse, andras förutfattade meningar och åsikter samt handledarens och 

kurskamraternas kritik och stöd. 

Uppsatsen har skrivits fram i en kollektiv arbetsprocess. Den är framskriven i ett så kallat Google 

Docs-dokument som har möjliggjort för oss två att skriva i dokumentet samtidigt och se varandras 

texter i realtid när det skrivs fram, även när vi arbetat på varsitt håll. Vårt samarbete har varit tätt med 

daglig kontakt och bearbetning av texten. Vi två författare har liknande teoretisk bakgrund, men har 

olika förförståelse och erfarenheter och olika sätt att intraagera med vårt undersökningsmaterial och 

med de ord som skrivs fram. Under datainsamling och bearbetning av data har vi till fördel haft olika 

fokus där en av oss närmare studerat hållbarhetsinriktade materialiteter och hur deras agentiska kraft 

yttrar sig medan en av oss har fokuserat på vad barnen gör och lockas av. Detta har bidragit till att vi 

kunnat komplettera varandras text med olika aspekter och att vi tillsammans kunnat skriva fram en 

uppsats som inte hade kunnat uppstå utan varandras insatser. 

Ur ett agentiskt realistiskt perspektiv går det egentligen inte att skilja författarnas insatser åt. Vi har 

båda intraagerat med en mängd agenter vilka har bidragit till vår diskussion och hur vi arbetat fram 

innehållet i texten som läsaren tar del av. Vi har tillsammans med materialiteter som litteratur, datorer 

och mjukvaror, handledare, kurskamrater, barn, pedagoger, förskolan och återvinningsstationer blivit 

en apparat, en organism, som tillsammans har genererat en produkt i form av en uppsats. Vi tänker oss 

att denna uppsats dessutom får nytt liv framför nya ögon och omskapas i nya sammanhang när den 

läses.  

Analysmetod 

Den här studien handlar om att försöka förstå hur barn och ickemänskligt material, så som 

återvinningsstationer och diskurser, sammankopplar sig och konstitueras tillsammans i förskolans 

vardag. Vi har därför valt att analysera våra insamlade data med hjälp av en materiell-diskursiv 

analysmetod, sprungen ur Barads (2007) teori agentisk realism. Analysmetoden skiljer sig specifikt 

från de poststrukturella teorier ur vilka diskursanalyser vanligtvis skrivs. I en diskursanalys har 

språkets diskursiva makt varit föremålet, vilket vi vill komma bort från för att istället synliggöra makt 

mellan fler agenter, hur de samkonstituerar varandra i intraaktivitet (Lenz Taguchi & Palmer 2015, s. 

83). Lenz Taguchi och Palmer (2015) förklarar att en bärande skillnad mellan dessa olika analysformer 

är att vi ställer olika typer av frågor. I stället för att fråga oss hur diskurser skapar och omskapar vår 

verklighet ställer vi oss här frågor om hur olika fenomen skapas i den ömsesidiga konstitutionen av 

materialiteter och diskurser (ibid., s. 83). 

Eftersom vår forskning utgår från frågan hur barn blir till som återvinnande och miljömedvetna 

individer, öppnar en materiell-diskursiv analys upp för nya intressanta sätt att analysera och skapa 

kunskap. En materiell-diskursiv analys lämpar sig särskilt väl för att studera vad som uppstår i mötet 

mellan dominerande föreställningar, barn, ting, och känslor (Lenz Taguchi & Palmer 2013). Med hjälp 

av denna analysmetod har vi därför kunnat titta på både de diskurser om hållbar utveckling som tycks 

finnas i verksamheten och vilka diskurser som uttrycks i barns och pedagogers handlande, samt de 

hållbarhetsinriktade materialiteter som finns och hur de med sin närvaro påverkar barnen. 

Individers självförståelser och handlingar produceras alltså i intraaktivitet med miljöer och material, 

vilket också har etiska implikationer. Barad (2007, s. 185) talar därför om ethico-onto-epistemology, 
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det vill säga ett forskande förhållningssätt som utgår från att det finns en sammanflätad relation mellan 

kunskapsskapande (epistemologi) och varande-tillblivelse (ontologi), samt att denna ömsesidiga 

process också alltid är av etisk karaktär. Forskning är alltid samtidigt kunskapsskapande och 

verklighetsskapande vilket innebär att den alltid också har etiska konsekvenser (Lenz Taguchi & 

Palmer 2015, s. 99). Vi menar att även pedagogik har denna karaktär av att samtidigt 

vara kunskapsskapande, verklighetsskapande och etisk, vilket leder oss in på våra forskningsetiska 

överväganden.  

Forskningsetiska överväganden  

Forskning innebär, som ovan antytts, alltid etiska överväganden. Rent formellt innebär 

forskningspraktiker som involverar människor att forskningspraktiken regleras av etisk forskningssed 

(Vetenskapsrådet 2011). När förskolebarn, som kanske inte alltid kan föra sin egen talan, är 

involverade krävs det ännu mer av oss som genomför observationer att vi funderar, överväger och är 

lyhörda för deltagarnas viljor. Forskningsetiska frågor har därför präglat denna studie under hela 

processen. 

Vår studie är ett examensarbete och faller inte under samma strikta reglemente som en 

forskningsrapport, men samma standard efterföljs ändå för att värna om forskningsseden och studiens 

trovärdighet (Löfdahl 2014, s. 34). Löfdahl (2014) förklarar uttryckligen att känsliga personuppgifter 

så som etnicitet, politiska eller religiösa åsikter, hälsa och sexuell läggning inte får behandlas i den 

studie som vi gör i form av vårt examensarbete och det är någonting vi varit tvungna att reflektera 

kring när vi formulerat vårt forskningsfokus. Vilken information skrivs fram när vi väljer att titta på 

barnens och materialens samspel? Vi har kommit fram till att de data som genereras i vår forskning 

inte kommer att behandla några känsliga uppgifter. För den saken skull är vi inte mindre måna om 

deltagarnas anonymitet och datans konfidentialitet. Eftersom studien handlar om barn i varierade 

åldrar, som kanske inte inser vidden av att bli dokumenterade, anser vi att det är otroligt viktigt att 

ingen information går att spåra tillbaka till förskolan, pedagogerna eller barnen. 

Enligt informationskravet har vi delgett förskolepedagoger och vårdnadshavare till barnen i studien 

information om vad forskningen syftar till, hur stoffet som genereras vid observationer och intervjuer 

kommer att behandlas och hur studien sedan kommer att publiceras. Vi har även informerat om att vi 

följer Vetenskapsrådets (2011) regler om god forskningssed, personuppgiftslagen (1998:204) samt att 

vi har tystnadsplikt. Personalen på förskolan har vi informerat både i form av epost-utskick (se bilaga 

1) och i samtal med dem under vår vistelse, medan föräldrarna har fått ta del av informationen genom 

samtyckesblanketten (se bilaga 2). Vi har även, med hjälp av pedagogerna på avdelningarna, blivit 

presenterade för barnen som deltagit i studien och berättat varför vi varit där. Vi har i samråd med 

förskolechefen diskuterat och valt ut vad i den pedagogiska miljön som var relevant för oss att titta på 

och vad som var okej att vi fotograferade. 

Enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2011, s. 13) har vi endast observerat de barn vars 

vårdnadshavare har gett oss ett skriftligt godkännande på att vi får observera. Vi har försökt lägga 

samma vikt vid att barnen skulle samtycka innan vi observerade dem, även om vi i efterhand inser att 

vi kunnat genomföra detta ännu bättre med ytterligare planering. I synnerhet i exemplet med gåturen, 

där vi kom väldigt nära barnen och deras personliga erfarenheter av verksamheten, var vi noga med att 

genomföra studien tillsammans med barn som vi först frågat om lov och som var intresserade av vårt 

arbete. Vi har även varit lyhörda för vad barnen med kroppsspråk visat oss (Löfdahl 2014, s. 40-41); 
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de barn som tagit avstånd från oss, sänkt rösterna när vi varit i närheten och på andra sätt visat att de 

inte vill delta har vi inte inkluderat i våra observationer. 

I linje med reglerna om konfidentialitet har våra insamlade data endast diskuterats mellan oss båda 

som genomfört denna studie, samt med vår handledare och vår handledningsgrupp, något som även 

vårdnadshavare och pedagoger på förskolan informerats om. Eftersom forskare ska kunna garantera 

deltagarna konfidentialitet (Löfdahl 2014, s. 38) har vi anonymiserat samtliga deltagare i studien; inget 

barn benämns med namn eller kön, utan endast efter ålder för att på ett enkelt sätt kunna hålla reda på 

vilka barn som har arbetat längst med Grön Flagg. Vi har också sållat bort all information om 

förskolan som vi anser kan användas för att identifiera vilken det är. I efterhand har alla data som 

insamlats, transkriberats eller laddats upp på våra lösenordskyddade datorer raderats. 

Vi har stött på en del dilemman för vår forskningsetik. Vi är medvetna om att vi har trätt in som två 

främlingar i barnens vardag och deltagit i deras rutiner. Vår närvaro påverkade barngruppen och de 

betedde sig annorlunda vilket dels påverkade studiens kvalitet, dels våra möjligheter att vara lyhörda 

för barnens signaler gentemot vår närvaro. Samtidigt vet vi att det vore omöjligt för oss att vara helt 

osynliga för barnen, och hade vi observerat dem utan att de varit medvetna om att vi varit där hade de 

inte kunnat visa när eller om de inte ville vara med i studien. Ett problem uppenbarade sig för oss efter 

presentationen av oss själva på samlingen. Eftersom pedagogerna introducerade oss för barnen hade 

inte vi en egen presentation där vi frågade barnen hur de kände inför att vi följde med. Vi hade 

diskuterat med varandra tidigare att det vore önskvärt med en samling med barngruppen där vi själva 

kunde presentera oss, för att få möjlighet till en pratstund med barnen och ge dem chansen att ställa 

frågor till oss. Vi ville egentligen låta barnen vara med och diskutera sin medverkan. Tyvärr kom den 

frågan bort i planeringen med pedagogerna inför besöken och när samlingen skedde förstod vi vårt 

misstag. Vi var inte tillräckligt förberedda inför samlingen. Vi är medvetna om att det är en etisk brist 

och skulle vi genomföra en ny observation skulle vi gjort en mer utförlig planering och tydligare bett 

barnen om samtycke. 

När vi påbörjat vår första observation fick vi göra ett forskningsetiskt ställningstagande: under en 

sekvens när vi väntade på pedagogen som skulle följa oss till återvinningsstationerna stod vi nära två 

barn vid en buske som vände sig bort från oss och började viska. Vi tolkade det som en strategi för att 

just då inte delta och av etiska skäl valde vi därför att flytta oss en bit ifrån barnen och inte observera 

dem vid det tillfället. Liknande scenarion skedde ett par gånger under våra observationer. Ett annat 

exempel var under vår gåtur med barnen. Efter ett tag började barnen viska med varandra, busa med 

oss och gjorde om situationen till en lek. Det såg vi som barnens strategi för att avsluta gåturen och det 

respekterade vi. 

Studiens kvalitet 

Vi som författare till denna uppsats vill poängtera att vi inte gör anspråk på att ha studerat någon 

generell sanning om hur barn blir till som hållbarhetsfrämjande individer på svenska förskolor eller 

ens på just den förskolan som vi observerat på. Denna studie har en kvalitativ ansats vilket innebär att 

det som studeras måste förstås i sitt sammanhang (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). I 

detta fall består sammanhanget av förskolan, just den barngrupp som vi studerat, de olika 

materialiteter som kopplades samman med barnen i studien och med oss som forskare samt just vi som 

forskare med våra olika förförståelse om teorier och diskurser. De intraaktioner och 

sammankopplingar som uppstod när vi var på förskolan och observerade kommer inte att ske igen och 

därför skulle inte samma data kunna uppstå för någon annan. Med andra ord går det inte att upprepa 
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vår ansats och få tag på exakt samma data. Det innebär dock inte att studiens kvalitet är sämre. De 

analyser som har skrivits fram i denna kontext och de slutsatser som vi har kunnat dra kan fortfarande 

jämföras med liknande studier och användas för ett hållbart utvecklingsarbete.  

Resultat och analys 

I detta stycke kommer vi att presentera de resultat som vi sammanställt efter våra besök på förskolan 

samt skriva fram en analys av dessa ur ett agentiskt realistiskt perspektiv. Studiens syfte är att 

undersöka barns intraaktioner med återbrukande praktiker och återbruksmaterial, mer specifikt 

återvinningsstationer i förskolan. När vi har skrivit fram resultat och analys har vi utgått från våra 

frågeställningar: vad händer i intraaktionerna mellan barn och återvinningsstationer, hur blir barn till 

som hållbarhetsfrämjande individer, och får barnen möjlighet till kritiskt tänkande om hållbarhet i 

förskolans vardagliga arbete kring hållbar utveckling?? 

Återvinningsstationens produktion av agens 
Ett par kvarter från förskolan finns en återvinningsstation med sex containrar där olika material 

återvinns (se bilaga 3). Barn och pedagoger går tillsammans dit med material som inte ska återbrukas 

på förskolan utan som slängts i källsorteringslådor. Vi fick följa med och se på när sex barn i 

femårsåldern och en pedagog gick dit för att sortera och återvinna. De sex containrarna är gröna och 

gjorda av plåt, men de ser lite olika ut; samtliga har hål för att kasta in material som är över huvudet 

på barnen, men ett par av dem har även låga hål i barnens höjd. Några har avlånga rektangulära hål, 

andra är kvadratiska och en del runda. På vissa containrar finns bilder som visar exempelvis var 

färgat respektive ofärgat glas ska kastas, och på båda dessa glascontainrar finns bilder med en 

överkryssad glödlampa. Alla containrar är halvfulla och det är rent på marken kring dem. 

När vi kom fram börjar barnen omedelbart att plocka material från kassarna som de tagit med. De 

känner och tittar på materialen och diskuterar med varandra och med pedagogen var allt ska slängas. 

De flesta containrar har bilder som visar vad som ska slängas där, alternativt hål som går att kika in i 

för att se vad som redan ligger där, men inte alla. 

Flera gånger under besöket slår barnen på plåten på de olika containrarna och metallen mullrar i olika 

toner av slagen. 

Ur ett agentiskt realistiskt perspektiv måste olika materialiteters samproduktion av agens tas i 

beaktning. Containrarnas design är avgörande eftersom de är gjorda för att särskilt uppmuntra vuxna 

att återvinna rätt material på rätt plats. De stationer som får starkast agens i mötet med barnen är de 

som har inkasthål på låg höjd där barnen kan titta in och se vilket material som fyller stationen. Flera 

av containrarna var med andra ord inte till fullo anpassade för att möta barn som deltagare i 

miljörörelsen om källsortering. Den diskursiva förväntan som dominerar kring källsortering är att det i 

första hand är vuxna som källsorterar, och containrarna kan ses som en materialisering, det vill säga ett 

förkroppsligande, av dessa förväntningar. Containrarna som däremot hade inkasthål i barnens höjd 

samspelade med barnens kroppar och skapande därför stark agens tillsammans med barnen. De erbjöd 

större möjligheter för barnen och öppnade upp för dem att “bli återvinnande”.  

Barnen reagerade även på en symbol med en förkryssad glödlampa och berättade att det inte fanns 

plats att slänga lampor. Vi förstår detta som att barnen intraagerar med både inkasthålen och de bilder 

som finns på stationerna och omkonstitueras (blir till på nytt) tillsammans med dessa ickemänskliga 
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materialiteter. Containrarnas design spelar med andra ord roll mycket stor för hur barnen blir i just den 

situationen. Att containrarna materialiserats i vuxenstorlek betyder i en materiell-diskursiv analys att 

hänsyn endast tagits till föreställningen att det är vuxna som ska ta ansvar för källsortering, inte barn. 

Det faktum att containrarna i första hand är gjorda för vuxna innebär att containrarnas materiell-

diskursiva utformning exkluderar barnen från delaktighet. Lenz Taguchi och Palmer (2013) skriver 

med referens till Barad (2007) att en materiell-diskursiv analys också handlar om att lägga märke till 

ett skillnadsskapande som både innesluter och utesluter möjliga handlingar och tankar. 

Andra ickemänskliga materialiteter som intraagerar med barnen i sammanhanget är de material som 

sorteras och återvinns. Vi har observerat hur barnen tar på materialet, känner och tittar på hur det ser 

ut. Pedagogen som deltar i observationen har berättat för oss att det är något som de gör med barnen 

redan på 1-2-årsavdelningen; barnen får bekanta sig med materialen och lära sig skillnaden på plast, 

metall, kartong och glas i tidig ålder. När nu dessa ska återvinnas är det uppenbart att barnen har 

kunskap om dem och kan bemöta materialen, med deras olika egenskaper, som agenter som 

intraagerar i samspel med containrarna och vad de innehåller. Att barnen får möta olika material, 

bekanta sig med dem och känna på dem tyder på en diskurs på förskolan som ser både barn och 

ickemänskliga materialiteter som viktiga för ett hållbart utvecklingsarbete. Barnens kompetens 

synliggörs och materialets förmåga till produktion av agens erkänns. Detta ligger i enlighet med det 

som Taylor (2013, s. 121) poängterar: att det är viktigt att som pedagog synliggöra, reflektera kring 

och främja de relationer som barn har med världen runt omkring dem i den pedagogiska 

verksamheten. 

Sammanfattningsvis kan vi se att mycket hände i mötet mellan barn och återvinningsstationerna. 

Containrarna var medproducenter av agens på många olika sätt. Inkasthålen som fanns i olika höjder, i 

synnerhet de låga, uppmanade barnen att slänga in saker i dem, men lockade även barnen att titta in i 

dem och undersöka containrarnas innehåll. Samtidigt övertalade bilderna på containrarna barnen att 

titta på dem och reflektera över vad som skulle slängas var. I det mötet kan vi tänka oss att barnen fick 

möjlighet att uppleva sig vara, och kanske omskapa sig som, hållbarhetsfrämjande individer, en 

möjlighet som uppstod tack vare containrarnas kraftfullhet i mötet/intraaktionerna. Dock hände även 

andra saker i detta intraaktiva möte: med den form och det material som containrarna är gjorda av 

uppmanade de barnen att slå på dem och utforska de olika ljud som kunde uppstå beroende på hur 

fulla de var. Barnen blev till mer än bara miljöfrämjare i mötet med containrarna. De konstituerades i 

samspel med containrarna som utforskare av olika fenomen.  

Vidare kan vi tänka oss att det faktum att containrarna inte var överfulla och att det var rent och fritt 

från material som luktar illa spelade roll i detta möte som barnen hade med återvinningsstationerna. 

Det går att fundera över om samspelet hade blivit likadant om containrarna varit fullproppade till den 

grad att innehållet spillde ut eller om de hade luktat illa. Hade containrarnas hål haft samma agens på 

barnen då? Hade barnen lockats till att titta in i hålen och slå på containrarna för att höra det dova, 

metalliska ljudet? Hade barnen utforskat återvinningsmaterialen på samma sätt om de inte varit 

rengjorda? Vi kan bara spekulera om barnen över huvud taget känt sig dragna till denna praktik fylld 

av samhällsansvar om de ickemänskliga materialiteterna i mötet betett sig annorlunda. 

Diskurser om barn och återvinning 

I samtliga observationer som vi gjorde på förskolan gjorde sig olika diskurser om bland annat 

hållbarhet, om återvinning och om barn sig påminda. Vi har i detta stycke försökt identifiera vilka 

diskurser som blir agentiska i barns möten med återvinningsstationer och på vilket sätt de påverkar. 
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Ett barn har råkat kasta en förpackning som bestod av både kartong och plast i en container. Hen ser 

uppgiven ut när hen ser att de andra barnen drar bort plasten från en likadan kartong och sorterar 

delarna separat. “Jag kastade en sån där lampförpackning men tog inte bort kartongen…” säger 

barnet olyckligt, varpå pedagogen svarar “Det gör inget, de fixar det på sorteringen sen”. 

Alla barn tittar vid något tillfälle in i de olika containrarna som har hål i barnens höjd. I 

glascontainern ligger en glasflaska som verkar ha innehållit juice. Den är väldigt geggig. “Det är plast 

i glaset!” säger ett barn. Flaskan är egentligen av glas men ser lite ut som en PET-flaska, och vi tolkar 

det som att barnen tror att den är gjord av plast och att den felaktigt placerats i glascontainern. “Usch 

titta!” säger ett annat barn. “Nämen så fy vad oförskämt!” säger ett tredje barn och upprepar den 

meningen flera gånger: “Nämen så fy vad oförskämt!”. Det är oklart om barnet menar att det är för att 

någon kan ha kastat plast i glascontainern eller om det är för att flaskan inte är rengjord. 

I de båda ovan nämnda situationerna framträder en diskurs som involverar hela förskolan, som bygger 

på idén om hållbarhet som oerhört viktigt. Denna diskurs dominerar i just denna förskoleverksamhet 

och lyfter fram barn som viktiga agenter i ett hållbarhetsarbete. Barn ska vara en del av hur vi tar hand 

om våra resurser och vår jord, som en del av vår framtid. Denna diskurs är grundläggande för 

förskolans arbete med Grön Flagg. 

Den här sekvensen, där ett barn blir ledset eftersom hen sorterat plast i kartongcontainern, är intressant 

ur ett agentiskt realistiskt perspektiv. Här kan vi tänka oss att materialiteterna i situationen – 

återvinningsstationen, förpackningen och barnets kropp – samhandlar med diskursiva uppfattningar 

om vad hållbar utveckling är, om vad vi som människor förväntas göra när vi återvinner och om vad 

barn förväntas kunna. Vi kan tydligt se att diskurser om samhällsansvar och vad som ska slängas var 

träder fram. Samma idéer uttrycks även när barnen får syn på den kladdiga “plastflaskan” i 

glascontainern. Både barnen som diskuterar juiceflaskan och barnet som slängt en förpackning på fel 

sätt är delaktiga i att upprätthålla föreställningar om att återvinning är viktigt och måste skötas på rätt 

sätt, och att det är alla individers ansvar. Lenz Taguchi (2014, s. 58-59) skriver att makt är något som 

skapas och upprätthålls inom dominerande diskursers ramar. Det är inte något som vi utsätts för 

utifrån, utan något som styr och reglerar genom att vi agerar i enlighet med de dominerande 

diskurserna, genom att de diskursiva innebörderna materialiseras. PET-flaskan och 

återvinningsstationerna i sig är materialiseringar av de diskurser som talar om för oss hur vi bör 

källsortera, och genom att ta ställning till och handla i enlighet med vad diskurserna säger är vi med 

och upprätthåller dem och producerar makt. I denna situation kan vi tänka oss att barnen är aktiva i att 

upprätthålla diskurser om källsortering och samtidigt producera makt, som inom en hållbarhetsdiskurs 

även ger barnen makt eftersom de har kunskap om hur källsortering går till. Samtidigt kan vi tänka oss 

att det oroliga barnet som kastade en förpackning med både plast och kartong i samma container är en 

del av en diskurs där vuxna och pedagoger anses ha mer makt och kunskap än barn. Hen vänder sig 

med oro till pedagogen och förväntar sig en reaktion från denne, kanske med förväntningen att 

pedagogen vet hur situationen ska lösas. Även här kan vi tänka oss att, precis som Lenz Taguchi 

(2014, s. 59) menar, det maktförhållande som identifierats här reproduceras och upprätthålls av 

individerna som deltar i den. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det i denna situation framträder diskurser om barn och vad 

de förväntas kunna. Precis som vi pekat på i stycket om tidigare forskning finns det utbredda 

föreställningar om att barn inte klarar av att diskutera och ta ställning till frågor om hållbarhet 

(Pramling Samuelsson 2011). Med tanke på hur containrarna är utformade – i huvudsak med inkasthål, 

text och illustreringar i vuxnas höjd – är containrarna antagligen inte tänkta att uppmuntra barns 

återvinnande utan är med och befäster en dominerande diskurs om barn som behövande och 

oförmögna att ta ställning i hållbarhetsfrågor. Värt att nämna är att dessa containrar ligger utanför 

förskolans område och de är med andra ord framtagna utanför en förskolekontext. Att barnen på denna 
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förskola ges möjlighet att delta i arbetet för hållbar utveckling tyder på att både barn och pedagoger 

aktivt utmanar denna diskurs för att i stället främja en utmanande hållbarhetsdiskurs där även barn kan 

erhålla makt. 

Barn och återvinning - materiell-diskursiva möten 

Vi har nu belyst både materialiteter som utövar agens på olika sätt och diskurser som påverkar och styr 

deltagarna i situationen på olika sätt. Vi menar dock att de intraaktioner som uppstår i barns möten 

med återvinningsstationer och andra materialiteter är materiell-diskursivt konstituerade, det vill säga, 

de uppstår i ett ömsesidigt samspel mellan både materialiteter och diskurser (Barad 2007, s. 152). 

I observationerna ovan där barnen källsorterar i återvinningscontainrar framträder tydligt att både 

barnens intraaktioner med containrar och material samt diskurser om barns kompetens, om hållbarhet 

och om människans ansvar att ta hand om sina sopor ömsesidigt påverkar hur barnen blir till som 

hållbarhetsfrämjande individer. Källsorteringscontainrarna skulle inte finnas om inte diskurser om 

sopsortering fanns och dominerade våra föreställningar, samtidigt som dessa diskurser inte skulle 

kunna upprätthållas utan de materialiteter som möjliggör sopsortering. På samma sätt skulle inte 

barnen ha möjlighet att delta i den här återbrukande praktiken utan vare sig diskurser eller 

materialiteter. Med andra ord skapas även det som Barad (2007) skulle beteckna som konstruktionen 

av ett fenomen – i detta fall fenomenet barn som hållbarhetsfrämjande i detta materiell-diskursiva 

möte mellan barn, diskurser och de ickemänskliga materialiteter som utgörs av återvinningsstationer 

och återbruksmaterial. Detta går att jämföra med hur Lenz Taguchi och Palmer (2013) förklarar 

fenomenet flickor (o)hälsa. 

I en annan observation är barnen delaktiga i att återvinna och kompostera mat. I en agentisk realistisk 

läsning av den situationen lyfter vi fram materialiteterna som agensproducerande och påverkande i 

samspel med de dominerande diskurserna. 

Under måltiden på avdelningen för de yngsta barnen träder en, för oss, oväntad agent in på arenan: 

avklippta mjölkförpackningar (se bilaga 3). Barnen och pedagogerna samlar matrester så som 

grönsaker och potatisskal i dem för att återbruka som mat till förskolans höns. Ett barn hämtar en 

sådan låda till sitt bord och barnen börjar samla ihop potatisskalen från tallrikarna i lådan. Hönslådan 

är lätt och barnen kan utan problem hålla den med ena handen medan de lägger matrester i med den 

andra, vilket de inte kan göra med de tunga tallrikarna som de senare behöver hjälp att hålla i när de 

övriga matresterna skrapas ner i en kompostpåse (se bilaga 3). Hönslådan flyttar runt på bordet och 

barnen tittar i den, lyfter upp den och håller den mellan varandra. Ett av barnen är kvar sist vid 

bordet. Hen lägger grönsaker i lådan och pratar för sig själv: “Mat, mat, mat. Här finns mat. Morötter 

är jättegott. Här är hönornas mat!”. Barnet vänder sig mot pedagogen: “Hönorna gillar sån här mat!”. 

“Ja, de kommer att bli jätteglada”, svarar pedagogen när barnet räcker över lådan. 

Den här sekvensen möjliggjordes av mjölkkartongen, det vill säga återbrukslådan. Den stod på 

lunchvagnen som en påminnelse om uppdraget att samla in matrester till hönorna och med sin form 

och greppvänlighet kunde barnen med enkelhet manövrera den lilla lådan och fylla den med 

meningsfullhet: mat till hönorna. Återbrukslådan ”viskar” till barnen att plocka upp, titta på och känna 

på den, skulle Hultman (2011, s. 37-38) kunna säga, som en parallell till det resonemang hon för om 

att ting artikulerar förslag som vi människor svarar på. Barnet som sorterade matresterna och pratade 

om att hönorna tyckte om maten verkar tycka att handlingen är betydelsefull, den har ett syfte att föda 

någon annan och den andre uppskattar detta. Vi förstår det som att barnet uttrycker både empati samt 

medvetenhet om sortering och andrahandsvärde av matrester. På förhand vet vi att barnen samlar in 

äggen från hönsen vilket skulle kunna betyda att barnen i viss mån förstår kretslopp, det vill säga ett 
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större system av tänkande. Ur ett agentiskt realistiskt perspektiv spelade lådan en lika stor roll i 

skapandet av barnen som en hållbarhetsfrämjande individer som matresterna och barnen gjorde. 

Lådan, barnen och diskurserna om att hönorna skulle få matresterna intraagerade med varandra och 

var beroende av varandra i sin existens (jämför Hultman 2011, s. 68).  

Även hönorna blev delaktiga i att skapa agens och spelade därmed en viktig roll. Utan barnens möte 

med dem går det att ifrågasätta huruvida det skulle vara meningsfullt att samla matrester eller om det 

ens skulle samlas några sådana. Att sortera matrester till återbruk för någon annan, kanske i en 

kompost eller som i det här fallet till hönor, är diskursivt i den mening att det finns föreställningar och 

värden med denna handling. Handlingen är konkret och materiell såväl som diskursiv. Den blir 

delaktig i att skapa ett materiellt-diskursivt fenomen – barn som hållbarhetsfrämjande. Hur vi tar vara 

på mat är en diskussion som syns i samhällsdebatten nästan dagligen. Den diskursivt-materiella 

handlingen är möjlig just för att den dels är diskursiv men också beroende av och sammanflätad med 

de materiella tingen för att uppstå. Detta kan jämföras med det resonemang som Lenz Taguchi och 

Palmer (2013, ss. 673) för om hur fenomenet “en flickkropp i panik” uppstår i en sammanflätning av 

diskurser om skolgång och hälsa i mötet med skolbyggnader och de praktiker som brukas inom 

skolans byggnad. I deras fall finns det inom skolans byggnad en föreställning om flickor och bra betyg 

som skapar stress hos de flickor de mött som går att jämföra med de föreställningar som finns om barn 

och hållbar utveckling. Vi ser således att situationen där barnen sorterar matrester till hönor är ett 

materiellt-diskursivt möte. 

Gemensamt för dessa olika observationer är att barnen i högsta grad är delaktiga som 

hållbarhetsfrämjande i förskolans arbete med hållbar utveckling och att fenomenet barn som 

hållbarhetsfrämjande kan uppstå i mötet mellan barn och olika materialiteter i praktiker på förskolan. 

Som vi redan poängterat är det inte enbart de diskurser och de samtal som pedagogerna har med 

barnen om miljö och hållbarhet som är delaktiga i att skapa barnen som individer som arbetar för 

hållbar utveckling. Här vill vi återknyta till Hultmans (2011, s. 16-17) resonemang om hur vi kan 

förstå hur någonting skapas materiell-diskursivt. Hon visar hur exempelvis en pojke på högstadiet är 

beroende av en linjal för att kunna vara en högpresterande, självständig elev, samtidigt som de 

diskurser som finns på skolan och inom utbildningsväsendet är lika involverade i denna tillblivelse. I 

vårt fall kan vi sammanfatta detta som att källsorteringsmaterial, sopcontainrar, matrester, hönorna och 

lådorna med hönsmat alla är kraftfulla agenter som påverkar, skapar och omskapar deltagarna i 

skärningspunkten där barn, materialitet och diskurser möts. 

I en annan observation på förskolan framträder en annan ickemänsklig materialitet i form av lukt. 

Denna ickemänskliga agent visar sig vara väldigt kraftfull och är också med och omskapar barnen i 

mötet med hållbarhetsdiskurser, men på ett helt annat sätt än vi bevittnat i de tidigare nämnda 

observationerna. 

Kartong och papp sorteras på förskolans gård. Samma sex barn som vi följde med till sopsorteringen 

ska vara med och förbereda, det vill säga vika ihop och platta till, pappförpackningar och lägga i en 

plastcontainer på hjul. Flera barn säger “Vi vill leka” och försvinner ut på gården istället med 

pedagogens tillåtelse. Det är tre barn kvar av de ursprungliga sex. 

Ett barn säger “Luktar äckligt.” Pedagogen svarar “Nej, dem här har ju vi gjort rent. Det var ju 

[mjölkpaketen] som ni tog med er hemifrån som luktade illa.” Barnen och pedagogen pratar en stund 

om att vissa av mjölkpaketen i sorteringshögen har barnen tagit med sig hemifrån. Barnen börjar 

hoppa på mjölkpaketen för att platta till dem. Det smäller när luften går ur. “När det smäller så 

kommer det ut”, säger ett barn och vi antar att barnet antingen syftar på lukt eller på vätska. 

Ett barn tar upp ett tomt juicepaket ur återvinningslådan och luktar på den. “En fråga, den här luktar 

det… apelsinvatten.” Barnet hoppar på den och det smäller högt. Barnet luktar på den ett tag innan 



27 

 

den kastas i containern. När de är klara stänger barnen tillsammans locket på containern och rullar 

iväg den till grinden. 

Lenz Taguchi och Palmer (2013, ss. 677) beskriver i en studie hur svettmolekyler, lukt och ljudvågor 

påverkar våra kroppar, sammanflätar sig med diskurser och skapar nya sammandragningar och 

upplevelser i kroppen. Vi kan tänka oss att det är precis vad som händer här. Både i den beskrivna 

observationen ovan och i vårt samtal med barnen under gåturen pratade de om att mjölkpaketen 

luktade illa och att de var otrevliga att ha att göra med. Lukten och de partiklar som spreds i luften när 

barnen hoppade på mjölkpaketen fick det att hända något med barnen. Detta möte med lukten och 

olika föreställningar om saker som luktar illa hade en stark påverkan på alla barn i situationen. Faktum 

är att den obehagskänsla som rörde sig i barnens mage var en rent kroppslig och materiell effekt av 

den agens som skapas tillsammans med lukten, det vill säga de molekyler som lukt består av då den 

uppstår som en effekt av intraaktion med luftens molekyler. Till skillnad från våra andra observationer 

med barnen, där de i samspel med material och diskurser fått möjlighet att bli hållbarhetsfrämjande 

individer, blir möjligheterna att agera miljömedvetet i den här situationen snarare stävjade på grund av 

de ickemänskliga materialiteternas agensproduktion. Lukten tycktes med andra ord bli delaktig i ett 

starkare agensskapande än diskurserna om återvinning för de barn som valde att helt lämna aktiviteten. 

Vi kan även tänka oss att tingen på gården intraagerade med barnen och lockade dem med ett mer 

lustfyllt möte än återvinningen. De barn som stannade kvar kanske delvis blev styrda av 

hållbarhetsdiskurser som uppmanar oss att ta hand om vårt avfall, men också delvis av det lustfyllda 

som mjölkkartongerna som materialiteter lockade med: att hoppa på dem och höra det smällande 

ljudet. 

Med vår analys av de ovan beskrivna observationerna som bakgrund kan återvinning, oavsett om det 

involverar kompostering, källsortering eller andra former av återbruk, tolkas som en materiellt-

diskursiv apparat (Barad 2003; Lenz Taguchi 2012). 

Kritiskt tänkande för hållbar utveckling 
Under gåturen med barnen fick vi se barnens skapanderum. Där finns högar med kartong i olika 

former och en låda med papper som barnen kan plocka ur, lägga tillbaka och återbruka (se bilaga 3). 

Barnen sprang in i detta rum under gåturen. Vi bad barnen att visa oss vad de brukade göra där och de 

visade oss saker som de limmat, målat och satt ihop, bland annat ljuslyktor av glasburkar, pärlplattor 

och skapelser av glasspinnar. Vi frågade varför de sparar så mycket (återbruks)material varpå barnen 

svarade “För att vi ska kunna skapa med”, men barnen poängterade sedan att det i första hand är 

förskolans pedagoger som sparar saker. Det händer dock även att barnen tar med material hemifrån; 

både barnen och vår kontaktpedagog på förskolan berättade att de nyligen haft ett projekt där de gjort 

skapelser med mjölkkartonger som de tagit med hemifrån. 

Vi har kunnat se en tydlig återbrukskultur som genomsyrar hela förskolan. Så mycket som möjligt tas 

om hand och återbrukas i vardagen, bland annat i form av skapandematerial för barnen, som mat till 

hönsen, som biogas eller tas med till återvinningsstationer i närheten av förskolan. Däremot är det 

osäkert i hur stor utsträckning barnen uppfattar att de själva har en roll i denna återbrukskultur. Vi är 

visserligen medvetna om att den korta rundtur som vi gjorde med barnen inte kan spegla barnens 

vardag och arbete med hållbarhet. Bara det faktum att vi som två utomstående personer var där 

påverkar hur makt och intraaktioner blir till i rummen, men att döma av de intraaktioner som tog plats 

under rundturen verkade återvinningslådorna och återbruksmaterialet inte pocka på barnens 

uppmärksamhet alls. Det var snarare platser där barnen gjort saker de var stolta över, i första hand 

pärlplattor, som de ville visa för oss och berätta om. Barnen uttryckte även att de inte riktigt kom ihåg 

vad de gjort under det tidigare arbetet med Grön Flagg när vi frågade dem om det och att det 
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egentligen mest var pedagogerna som sparade material. Vi kan förstå detta på olika sätt: möjligen var 

vi inte tillräckligt tydliga när vi försökte formulera temat för rundturen, och barnen förstod oss på ett 

sätt som ledde till att de ville visa sina alster. Kanske använde vi fel ord för att påminna barnen om 

deras tidigare arbete med Grön Flagg. 

Ett annat sätt att förstå situationen på är att de praktiker med återbruk som vi ville få syn på har 

normaliserats i verksamheten och därav inte längre är synliga. Normaliserade praktiker kan vara 

väldigt kraftfulla – de har blivit en del av barnens vardag för att handla hållbarhetsfrämjande – men 

samtidigt kan vi tänka oss att dessa praktiker och den kunskap barnen har om dem tas för givet. Vi kan 

jämföra det med dominerande diskurser som inte alltid syns men som fortfarande är med och påverkar 

hur vi tänker och agerar och som dessutom upprätthålls av de individer som agerar i enlighet med 

dem, exempelvis en patriarkal diskurs (Lenz Taguchi 2014, s. 59, 82-83). I detta fall kan vi tala om en 

hållbarhetsdiskurs som fungerar olika i olika sammanhang, och som i just barnens vardag ofta är 

osynlig, men likväl verkande. I stället för hållbarhetsmaterial var det någonting annat under gåturen 

som väckte barnens uppmärksamhet. Kanske var det så spännande med det nya möte som uppstod när 

två okända personer kom in och intresserade sig för barnens vardag att helt andra materialiteter än de 

vi väntat oss att få syn på överröstade de anspråkslösa återvinningstationer och återbruksmaterial som 

låg och väntade under bänkarna. I detta möte, i dessa intraaktioner och de relationer som uppstod i 

dem, fick pärlplattesnöflingorna större agens. Det betyder dock inte att barnen är mindre 

hållbarhetsfrämjande för det. 

En av våra frågeställningar är riktad mot förskolans vardagsarbete kring hållbar utveckling på 

förskolan och hur barnen där ges möjlighet till kritiskt tänkande. Kritiskt tänkande är något som såväl 

Hedefalk (2014) och Davis och Elliott (2003; 2009) lyfter fram som en grundpelare i ett arbete för 

hållbar utveckling. Som tidigare nämnt under vår rubrik Tidigare Forskning menar författarna att det 

inte räcker att lära sig i eller om naturen utan att vi behöver inta ett kritiskt förhållningssätt som 

möjliggör ett arbete för naturen, för hållbar utveckling. Vi har i samtal med pedagoger på förskolan 

fått höra att de har ett arbetssätt där de arbetar både i utomhusmiljön och med att informera barnen om 

miljö och miljöförstöring (faktabaserade och normerande undervisningsprinciper, se Hedefalk 2014). 

Vi tycker oss även ha kunnat observera att de arbetar för miljön på förskolan; åtminstone är 

pedagogerna väldigt medvetna om vilka material som används och vad som slängs. Vad vi såg under 

rundturen är att pedagogerna designat inomhusmiljön för ett aktivt hållbarhetsfrämjande arbete inom 

förskolan. Det kan ses som en problemlösande strategi vilken gynnar förutsättningar för kritiskt 

tänkande eftersom det möjliggör granskning av behandlingen av materialiteter (Davis 2010, s. 31). 

Vi tycker oss i flera situationer ha observerat vad som påminner om den pluralistiska 

undervisningsprincip som Hedefalk (2014) anger som en förutsättning för kritiskt tänkande i 

förskolan, vilken kännetecknas av ett utforskande och kritiskt arbetssätt. Barnen var noggranna med 

sorteringen när vi var vid återvinningscontainrarna och när de blev osäkra på materialet möjliggjordes 

diskussion om materialets tillhörighet. Barnen presenteras för och uppmanas att undersöka 

återbruksmaterial i tidig ålder på förskolan och använder aktivt de kunskaper de har om materialen för 

att ta ställning till diskurser och kritiskt granska andra människors handlande i återbrukande praktiker. 

Ett exempel på detta är när barnen vid sopcontainrarna ser en flaska som skulle kunna vara av plast i 

glascontainern och diskuterar den företeelsen. Ett annat exempel på när barnen aktivt arbetar för 

miljön och ges verktyg att kritiskt fundera kring hållbar utveckling och kretslopp är när barnen sparar 

mat till djuren på förskolan. Olika återbruksmaterial används också i flera vardagliga rutiner på 

förskolan, bland annat i undersökande och skapande aktiviteter ur vilka möten med diskurser 

synliggörs. Detta erkännande av materialiteters agens skapar möjligheten för barnen att tänka kritiskt i 
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mötet med olika återbrukande praktiker. Förhållningssättet att arbeta för miljön lyfter fram de tre 

dimensioner som Hedefalk (2014) såväl som Kommittén för utbildning för hållbar utveckling (2004) 

nämner: ekonomiska, miljöinriktade och sociala dimensioner. De återspeglas i förskolans återbrukande 

och återvinnande kultur där ett exempel på miljö- och den ekonomiska dimensionen kan vara att de 

sparar och tar vara på återbruksmaterialet vilket präglar förskolemiljöns utformning och vilka material 

som vistas där, som lådor för återbruksmaterial, hönsgården och komposthinkar. Den sociala 

dimensionen syns i själva diskursen om att återbruka och återvinna material som präglar förskolans 

verksamhet och det vardagliga görandet. 

Under gåturen inomhus intraagerade dock inte barnen så mycket med just återvinningsstationerna, 

något som vi funderat mycket över. Till skillnad från de andra observerade tillfällena visade barnen 

här inte samma kritiska tänkande kring material och återbruksmaterial och inte verkade intraagera med 

materialen på ett sätt som gjorde dem till hållbarhetsfrämjande individer. Denna tolkning av barnens 

förhållande till hållbarhetsarbete är dock bara giltig i just denna situation; vi är medvetna om att vi inte 

kan göra anspråk på någon allmängiltig kunskap om hur barnen ges möjlighet till kritiskt tänkande 

eller verktyg till att arbeta för hållbar utveckling på förskolan eftersom vi bara varit där en kort period 

och i första hand endast talat med ett fåtal barn av hela barngruppen. Det är också mycket möjligt att 

vi som forskare påverkade situationen med vår närvaro och att våra frågor var ställda på ett sätt som 

ledde barnens tankar åt ett annat håll. Samtidigt vill vi poängtera att det faktiskt är möjligt att 

förutsättningar för kritiskt tänkande inte ges till barnen i den utsträckning som skulle kunna vara 

möjlig när det kommer till det vardagiserade arbetet för hållbar utveckling på förskolan. 

Diskussion  

För att kunna genomföra denna studie har vi varit tvungna att omvärdera vår syn på sådant som 

vanligtvis ses som passiva verktyg till människans förfogande (jämför Hultman 2011), exempelvis 

återvinningsstationer som lätt förpassas till bakgrunden i människans återvinnande agerande. I stället 

måste återvinningsstationen och de återvinningsmaterial som hamnar däri, men även diskursiva 

föreställningar om hållbar utveckling, barnens kroppar, tankar och känslor som uppstår under 

återvinnandet, ses som delaktiga i produktionen av hur ett barn blir till en återvinnande individ. I 

resultatdiskussionen upprepas och diskuteras våra frågeställningar och hur vi svarat på dem i den 

löpande texten. 

Resultatdiskussion  

Som tidigare nämnt har forskning om förskoleverksamhet och hållbar utveckling i första hand 

handlat om att lära barn om hållbar utveckling. Att forskning saknas om barns intraagerande med 

det ickemänskliga material som i allra högsta grad utgör miljön samt barns arbete för hållbar 

utveckling kan tyda på att andra diskurser är mer dominanta inom det posthumanistiska och 

förskoledidaktiska forskningsfältet. Kanske är handlandet för miljön så pass vardagiserat i 

vuxenvärlden att det nästan är bortglömt och därför lyfts inte behovet av forskning om barn och 

återvinningsstationer som hållbarhetsfrämjare inom det posthumanistiska teorifältet. En av våra 

frågeställningar har varit att studera barns intraaktioner med material i tidigare forskning inom 
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fältet hållbar utveckling i förskolan utifrån ett agentiskt realistiskt perspektiv, något som vi 

genomförde i stycket om tidigare forskning. Där konstaterade vi att materialiteters möjlighet till 

agens inte synliggörs och att posthumanistiska teorier sällan används för studier om hållbar 

utveckling. Flera forskare lyfter dock fram kritiskt tänkande och en pluralistisk 

undervisningsprincip som viktiga för ett hållbarhetsarbete i förskolan för miljön, något som vi 

anser att ett agentiskt realistiskt förhållningssätt ligger i enlighet med. Vi anser att Barads (2007) 

agentiska realism möjliggör för synliggörandet av flera aspekter inom hållbar utveckling som kan 

utveckla främjandearbetet på förskolor. 

En av de frågeställningar som varit ledstjärna för vår studie har varit hur barn blir till som 

hållbarhetsfrämjande individer och det som vi med stöd av Barads (2003; 2007) teori i analysen 

identifierat som skapandet av fenomenet barn som hållbarhetsfrämjande. Vi har kommit fram till att 

detta fenomen kan förstås som en materiellt-diskursiv och intraaktiv tillblivelse, och en väldigt 

komplex sådan. Det är inte någonting som enbart skapas genom diskurser om hållbar utveckling och 

vad vi människor bör göra för jorden, utan även genom materiella intraaktioner som uppstår bland 

annat i förskolan. I skapandet av detta fenomen omskapas och utmanas även maktrelationen mellan 

vuxna och barn. Den maktrelation som finns mellan vuxna och barn suddas åtminstone till viss del ut 

då fenomenet barn som hållbarhetsfrämjande uppstår i den studerade praktiken på en Grön Flagg 

förskola. 

Som tidigare nämnt kunde vi se att barnen blev hållbarhetsfrämjande i mötet med hållbarhetsdiskurser 

och olika återbruksmaterialiteter, men att de samtidigt blev mer än så: de blev utforskare av olika 

fenomen och kanske kände barnen till och med att de blev musiker i samspelet med de toner som 

uppstod när de slog på containrarna. I sin bok från 2013 för Taylor ett resonemang kring de 

människocentrerade dominerande diskurser som får oss att särskilja vad som räknas som människa 

och natur, ett fenomen hon kallar human/nature divide med referens till Plumwood (i Taylor 2013, s. 

71). Människan anses ofta vara separerad från naturen och människors kultur och 

människokonstruerade ting betecknas som någonting annat än naturligt. Taylor (2013, s. 65) menar att 

natur, kultur och människor i själva verket inte går att skiljas åt, utan människan är insnärjd och 

sammanflätad med allt annat i världen, både levande och ickelevande materialiteter, samtidigt som 

dessa är sammanflätade och beroende av människor. Samtidigt som en människa är en människa är 

den därför alltid mer än just det. Taylor (ibid., 66) kallar denna företeelse för more-than-human, det 

vill säga mer-än-människa. I fallet med barnen, som i våra beskrivna observationer konstitueras både 

som hållbarhetsfrämjare och som utforskare av olika fenomen, kan vi tänka oss detsamma. Barnen 

måste ses som mer-än-barn eller more-than-children; deras tillblivelse faller utanför de diskurser som 

talar om hur barn borde vara och de blir till någonting mer, till barn i ett görande, till 

hållbarhetsfrämjande, utforskande och musicerande och säkerligen till mycket mer som inte vi kunnat 

skapa förståelse om. Dessa barn är more-than-children eftersom de är sammanflätade med andra 

materialiteter som finns med i situationen. De är barn i ständig förändring i intraaktionerna med de 

olika materialiteter de möter. 

En annan av de frågeställningar som drivit studien är hur de olika materialiteterna på förskolan 

intraagerar med barnen i en hållbarhetsdiskurs. Att ickemänskliga materialiteter samhandlar med 

barnen på förskolan har tydligt framkommit i vår analys av observationerna. När barnen mötte de olika 

materialen hade de förkunskaper om vad som var plast, kartong eller metall. De pratade om 

mjölkkartonger som luktade illa och berättade om tidigare arbeten med återbruksmaterial och att 

pedagogerna sparade just sådant för dem att skapa med. De behövde komposthinken för att skrapa 

matrester och mjölkkartongslådorna för att ge hönorna mat. Barnens återvinnande och återbrukande 
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handlingar kan i det stora hela förstås som materiell-diskursiva intraaktioner av olika agenter så som 

själva förskolan, Grön Flagg-arbetet med tillhörande diskurser, förskolans återbrukskultur, de material 

som möjliggjorde återvinnandet, kärran att frakta påsarna med återvinningsmaterialet på, symboler för 

material, komposthinkar, pedagoger och föräldrars insamlande av mjölkkartonger, matrester, hönor 

och andra mänskliga agenter. Med andra ord har vi, precis som Hultman (2011), kommit fram till att 

människor är beroende av andra materialiteter för att kunna bli självständiga, bli samarbetande eller bli 

främjande. Allt detta sker i ett ömsesidigt förhållande där ting och diskurser är lika beroende av oss för 

sin tillblivelse och sitt omkonstituerande. 

En av våra iakttagelser är att återvinningscontainrarnas design utesluter barn som ansvarstagare vilket 

är mindre förvånande i en värld där i första hand vuxna snarare än barn ses som främjare för hållbar 

utveckling. I en verksamhet där även barnen ges möjlighet till kritiskt tänkande och handlande uppstår 

möjligheten att se skillnadsskapandet och utmana dikotomin vuxen – barn (Barad i Lenz Taguchi & 

Palmer 2013). Denna dikotomi, som särskiljer barn och vuxna, är även något som Pramling 

Samuelsson (2011, ss. 104-105) skrivit om och hon menar att det är vanligt att vuxna avfärdar barns 

förmågor att tänka kritiskt och vara delaktiga i hållbarhetsarbeten. Barnen och pedagogerna i just 

denna förskola där studien genomförts motarbetar diskursen om vuxna som ensamma främjare för 

hållbar utveckling. Barnen bjuds aktivt in till ett arbete för hållbar utveckling och till och med 

återbrukande praktiker som involverar gigantiska plåtstationer i vuxenstorlek erövras av barnen. 

Barnen manifesterar uttryck för att de har tagit sig in på vuxnas arenor och deltar i miljörörelsen där 

även barn blir aktiva främjare för hållbar utveckling. När den dominerande diskursen som lyfter fram 

vuxna som ensamma ansvarstagare för miljön utmanas uppstår en motdiskurs på förskolan där även 

barnen erhåller makt. Tillsammans med en annan närmast dominerande hållbarhetsdiskurs i samhället, 

där återvinning och värnande om miljön ses som viktigt, blir barnen på den här förskolan till 

kompetenta och kunniga individer eftersom de har kunskap om källsorteringsmaterial. När vi besökte 

återvinningen utomhus talade de om vad som skulle sorteras var och tillrättavisade när någonting 

sorterats fel. När barnen är med och återvinner, komposterar och använder återbruksmaterial är de med 

andra ord med och upprätthåller de diskurser som de handlar enligt och är med och producerar 

maktförhållanden, precis som Lenz Taguchi beskriver (2014, s. 59). 

Vi har även ämnat undersöka i vilken mån barnen får verktyg för kritiskt tänkande kring 

hållbarhetsfrågor i förskolan. Vi har kommit fram till att barnen får tillgång till verktyg för kritiskt 

granskande genom att de får ta del av och prova på att utmana olika hållbarhetsdiskurser och diskurser 

som talar om vad barn förväntas kunna. De återvinner på olika sätt och diskuterar hur och varför och 

praktiserar på så sätt den pluralistiska undervisningsmetod som såväl Davis och Elliott (2003; 2009) 

som Hedefalk (2014) och Moss (2010) förespråkar som nödvändig i ett arbete för miljön.  Förskolan i 

sig kanske kan ses som en materiellt-diskursiv återvinnande apparat där många olika agenter på olika 

sätt bidrar till att göra världen lite renare, ungefär som den mänskliga kroppen som i sig har miljarder 

mindre agenter som arbetar för att hålla människan vid liv. Det skulle i så fall kunna sägas att var 

förskola är en organisation, en organism. Var förskola kan ta större eller mindre ansvar för kritiskt 

tänkande, samt för att hålla sin egen kultur medveten och så hälsosam som möjligt för att bidra med 

sitt till resten av världen och alla de andra organismer vi delar den med. Förskolan i sig bidrar med att 

vidare befästa gamla eller nya diskurser om hållbarhetstänk. 

Slutsatser 

Denna studie har kulminerat i en materiell-diskursiv analys där materialiteters betydelse har lyfts fram. 

Vi har pekat på att olika materialiteter är med och intraagerar med barnen och samtidigt är med och 
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skapar och omskapar olika fenomen i förskolan. En didaktisk konsekvens som följer blir att de 

pedagogiska miljöerna på och kring en förskola noga måste planeras, ses över och tas i beaktning 

eftersom de intraaktioner som kan uppstå i verksamheten alltid är beroende av vilka materialiteter som 

möts. I ett arbete med hållbar utveckling är det därför viktigt att fundera över vilka återbruksmaterial 

och återvinningsstationer som finns och hur de är utformade. Utan dem kanske barnen inte har 

möjlighet att bli hållbarhetsfrämjande och delaktiga i arbetet för hållbar utveckling. Samtidigt är det 

lika viktigt att fundera över vilka diskurser, det vill säga föreställningar och idéer, som finns på 

förskolan kring hållbar utveckling. Allt detta är materiell-diskursivt med och konstituerar individers 

delaktighet i miljörörelsen på förskolan. 

Vidare forskning 

Efter att ha skrapat på ytan på det breda ämne som är hållbar utveckling i förskolan har vi insett att det 

finns så mycket mer att studera och skriva om samtidigt som det (enligt oss) finns alldeles för lite 

skrivet. Vi ser stor potential i att vidare studera hur återvinningsstationer kan utformas för att barn ska 

få möjlighet att på ett ännu mer självklart sätt bli delaktiga i hållbarhetsfrämjandet.  

Men hållbar utveckling kan handla om så mycket mer än endast återvinning och återvinningsstationer. 

Att närmare studera hur återbruksmaterial används i förskolan och vilka diskurser som finns kring 

dem, samt att materiell-diskursivt analysera betydelsen av den sortens material, vore även det väldigt 

spännande. Det finns många förskolor som använder sig av återbrukat material, som av andra kanske 

betraktas som skräp, för att skapa och konstruera. Nina Odengard (2010) har gjort en studie om hur 

möten mellan barn och pedagoger kan bli mer jämställda när de arbetar med återbruksmaterial, men 

det finns samtidigt så mycket mer att studera. En studie ur ett agentiskt realistiskt perspektiv skulle 

kunna göra det möjligt att få syn på vilka andra varierade möten som kan uppstå när barn arbetar med 

återbrukat material jämfört med färdigt material.  
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Bilaga 1. Kontaktbrev till förskola 

Hej Förskolan X! 
 
Vi är två studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 
förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 
avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete.  
 
Vår studie kommer handla om hållbar utveckling i förskolan. Just därför vore det jätteintressant för oss att 
komma till er förskola eftersom ni har Grön Flagg och aktivt har arbetat och kanske fortfarande arbetar 
med hållbarhetsfrågor. Vi är särskilt intresserade av att titta på hur barn samspelar med material som är 
menat att uppmana till engagemang inom fältet hållbar utveckling, t. ex. återvinning inomhus, komposter, 
dokumentationer från arbetet om hållbar utveckling som barnen har tillgång till, eller vad ni nu kan 
tänkas ha i verksamheten. Berätta gärna hur ni har gjort! 
 
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i den vardagliga verksamheten ett par dagar. 
Vecka 47, 48 och 49 passar för oss. När skulle det passa för er? Vid dessa tillfällen vill vi observera barn 
(3-5 år) och miljö med hjälp av fältanteckningar samt eventuellt fotografera den pedagogiska miljön utan 
att barnen syns i fotografierna.   
               
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Vi värnar om alla medverkandes samtycke och har därför 
en samtyckesblankett med mer information redo att skickas ut till pedagoger och vårdnadshavare till 
barnen om ni kan tänka er att hjälpa oss med vår studie. Detta email är i första hand till för att höra efter 
om ni är intresserade av att vara med. 
 
Vi är väldigt intresserade av vårt forskningsområde och ser fram emot att sätta igång med studien. 
 
Hoppas att vi hör från er! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Elin Skoglund 
Linnéa Nilsson 
[författarnas kontaktinformation] 
 
Förskollärarutbildningen, Stockholms Universitet 
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Bilaga 2. Samtyckesblankett till 

vårdnadshavare 

Hej Föräldrar! 
 
Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning 
och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 
förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie handlar om hållbar utveckling i 
förskolan. 
 
För att samla in material till arbetet kommer vi att närvara i verksamheten vid förskolan några dagar v. 
49. Vid dessa tillfällen vill vi observera hur barn samspelar med material som är menat att uppmana till 
engagemang inom fältet hållbar utveckling, t. ex. återvinning inomhus, komposter och andra pedagogiska 
material från arbetet med hållbar utveckling som barnen har tillgång till. Detta kommer vi göra med hjälp 
av observationer med fältanteckningar och fotografier av miljön. Det betyder att era barn inte kommer att 
figurera på fotografierna. 

 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat 
material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att 
upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 
sammanställas i en uppsats. Med pedagogernas tillåtelse kan fotografier av förskolemiljö, utan barns 
närvaro, finnas med som exempel i uppsatsen. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 
godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 

 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 
frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om 
ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och få möjlighet att besluta om sitt 
eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja 
till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras. 

 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 

Vänliga hälsningar, Elin och Linnéa 
[författarnas samt handledarens kontaktinformation] 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till [ansvarig pedagog] innan den 
3e december. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev. 

 
Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 
Barnets namn ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Vårdnadshavares namnunderskrift/er…………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3. Fotografier 
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